






( পৌরাণিক ইতিবৃভ দর দৃশ্য কাব্য ) 

"এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ, 
শুক আমারে, থ|ক্ ত্রাঙ্ষণ বচন ৮। 

কাশীরাম। 
উঠে আকাশ উপরে, 

শানাবর্ণে নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে” । 
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শ্রীন্নরনাথ ভট্টাচার্য 
গ্রণীত। 

$ গোবরডাঙগ। আর্য বঙ্গভূমে অভিনীত ) 

শ্রীহারাণ চক্র মুখোপাধ্যায় 
কতৃক প্রকাশিত। 
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পরীক্ষিতের বন্দশাপ। 

প্রথম অন্ক-প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

অরণ্য--অদূরে আশ্রম। 

আঁশ্রম দ্বারে যোগমগ্ন শমীক 

উপবিষ্ট | 

পরীক্ষিতের প্রবেশ। 
পরী। বাণ বিদ্ধ হয়ে মৃগ পাইল দুরে,_- 

পিপাঁসায় ক্ঠাগত প্রাণঃ 
হৃদপিণ্ড কাপে ঘন ঘন, 

মুহুমূহঃ আত্ম গ্লানি উলে অন্তরে, 
মতি ভ্রম ক্ষণে ক্ষণে। 

কেন হেন ভাঁব আজি? 

একি ! একি! - 

দিব! ভাগে ধূমকেতু নেহাঁরি গগণে! 

উদ্দিল চন্দ্রম আসি তাঁরামাল। সহ! 
হ1 মধুস্দন | 

একি খেলা. খেশিছ কাঁননে ! 
অমঙ্গল--অমঙ্গল এ সকল! 

১ 



পরিজ পার বংশে লইয়ে জনম 
হেন অমল নাতি হেরি এক দিন। 

কোথা মন্ত্রী; কোথ। সৈন্যগণ, 

আইস ফেলিয়া তাদের কোন্ দূর বনে! 
নিশ্চয় এ মায়! যৃগ, 
নাহিক সন্দেহ তায়। 

কোন্ ছষ্ট মৃগরূপ ধরি, 

আইল ছলিতে মোরে! ' 
ঘোর বনে আনিয়ে একাকী, 

করিবে কাঁমন। দিদ্ধ বধিয়ে আমায়। 

মৃগয়াতে নাহি সাধ আরঃ 

য।ই ফিরি রাজধানী হস্তিনা নগরে । 
ও$। কাল তৃষ্ণ ক্রমশঃ প্রবল, 

কোথা পাই জল? 

বারি দানে কে শীতল করে মোরে? 

এঁ যে শোভিছে দূরে অপূর্ব আশ্রম, 
অরশ্ঠ আশ্রমিক আছে ভিতরে উহা । 

(শমীকের সন্ম্খে গমন পুরর্বক ) 
হে মহাজানি ম্হীত্মন! 
উন্মীলিত কর নেত্র; 

হস্তিনার অধিপতি পরীক্ষিত নাম মম, 

তৃষাতুর আমি, ূ 
পিপাপায় যায় প্রাণ, 

সলিল প্রদানি কর শীলতা গ্রকাশ। 

আরে আরে যোগীর অধম! 

ভগ্ুযোগ শিখিলি কোথায় ? 
চারার তেরে রহাউ রহিত রেজা রিতার রিতা 



তৃষাতুর, ভাঁকি ত্রাহি রবে, 
নাহি দেও জল মোরে? 

প্রত্যুত্তর না কর কথার? 

ধিক্ ধিকৃ তোরে। 
পবিভ্র ব্রাহ্মণ বংশে লইয়ে জনম, 
ছ্ছিঃ ছিছি, 

হেন আচরণ | এ 

গর্বে বশীভূত ! 
যোগি-রীতি নহে কভু ইহা। 
অহঙ্কীর ভার্গিৰ তোমার--- 

রাজ] আমি, 

অবশ্য করিব তব দণ্ড সমুচিত। 

( ভূতল হইতে একটা সত সর্প 
তুলিয়া শমীকের গ্রীবা দেশে 
প্রদান পূর্বক প্রস্থান )। 

শমীক। (ধ্যানডন্সে) 
একি! 

মৃত সপ কেন দৌলে গলে? 
'কোন্ মূট্রে কার্য ইহা? 
ভাল, ধ্যান করি দেখিব সকল | 

(ধ্যানম্থ হওনানস্তর ) 
ওঃ, মহাপাঁপে ঘিরেছে হদয়-- 
কুপ্রভাত হইল আমার- 

বৃথ। হ'ল যোগ যাগ যত্ত-- 
ধর্ম কর্ম গেল রসাতল। 

হায়, অতিথি বিমুখ, 
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_ তৃষ্ণাতুর রাঁজা পরীক্ষিত 

কশ। 

হতমান মোর ঠশই! 

ধার্মিকের চুড়ামণি 
হস্তিনা ঈশ্বর, 

কেমনে দেখাব মুখ তাহার দদনে ? 
পাঁঠাইব রাজধানী কারে? 
কিনব যাই নিভে, 

গ্রার্থন! করিব ক্ষম! *ত শত বার। 

_কুশের প্রবেশ। 

একি তাঁত £ 

. কেন হেরি বিষাঁদ বদন? 

শমী। 

কৃশ। 

গুশস্ত হাদয়ে কেন হেন অপ্রসন্ন ভাব? 

একি, একি! রা 

মৃত সর্প রেন গলে? 

ও২-_পাগ» গাপময় দেখি চারিদ্িক। 

অধম নারকী আমি-- | 

গ্রন্থান। 

একি কা? 

নারিনু বুঝিতে কিছু; ০. 
যাই যাই খাঁর পশ্চাতে, গুনিব সকল। 

প্রস্থান। 



মন্ত্রী । 

প্রসৈ। 

মন্ত্রী । 

 পরীক্ষিতের অন্ষশাপ।.. .. 

থর থরি কাঁপে জগত বাসী । 

ঘিতীয়-গর্ভান্ক ৷ 

কাননের অপর পার্খ। 

. কতিপয় সৈনিকের সহিত মন্ত্রীর " 

প্রবেশ । পু 

পাতি পাঁতি খুঁজি কষ্ঠনন, 

ন1 পাইন সন্ধান রাঁজার। 

শুন শুন সৈন্যগণ ! 

পুন্ঃ অন্বেষণ সবে কর মহারাজে। 

চিন্ত নহে স্থির মোর, 

নান! অলক্ষণ সব দেখেছি কাননে । 

অন্বেষিনু সর্বস্থানঃ 
বল, মন্ত্রিবর ! . 

কোন দিকে যাইব এবার? 

যাও সবে &ই দিকে; 

তিন দিকে হ/য়েছে সন্ধান, 

বাকি মাত্র পশ্চিম গ্রদেশ। 

ছির হও সব, 

শুন মন দিয়, 

দুর বনে নারী কে কে করে সঙ্গীত? 

(নেপথ্যে গীত) . 
.. মেধ-একতালা |. 

থর থরি থরে কীপিছে মেদ্দিনীঃ, 



পরী। 

রঙ পু পু € 

শি 

_ পরীক্ষিতের ব্র্ষশাপ। 

খর থরি কাপে চন্দ সূর্য্য, 
হাতা লো করত 

কীপিছে গগনে তারকা রাশি। 7. 
নীতিগান আজি কুনীতি প্রভাবে, 
নৈতিক ধরম পদে বিদলিয় )-_ 
(ভাল) রাখিলে কীরিতি, হস্তিনাধিপতি, 
জগৎ যুড়িয়াধরম নাশি॥ 

এ একি! একি! 

কি করিল মহারাজ? 

কেন হেন গান ?-- 

পরীক্ষিতের প্রবেশ। 
রক্ষ রক্ষ মন্ত্রিবর! 

ব্রহ্ম তেজ পুড়ায় আমারে। 

ওহো, ওহে, 

জলে অগ্নি বিষম আকারে ! 

জলে, স্থলে, ব্যোমপথে-_ 

নাহি স্থান কোন দিকে--. 

চারিদিক জলে তেজে! 

এর! 
ভীষণ আকার ! ভীষণ প্রকার] 
্র গরজন ! 

আশ্যা অযা! 
একিরে আবার! 

নরক সহীয়ে আসে পুন ভীম তেজে। 
হ্বপন সমান, শ্বপন সমান, 
অভিমন্্যু পুত্র আমি, 



ধনগ্জয় পিতাঁমহ মোর, 

সাঁধবী সতী উত্তরা জননী, 

ধর্মরাজ যুধি্টিরের ভ্রাতু পৌন্র» 

প্রতিপালক আপনি কেশব ; 

হেন বংশেজন্ব মম 

ছিছি, ছিছি, 

. গরিতাপে ফাটে প্রাণ, 

করিলাম ব্রাঙ্গণ অপমান ! 

হান ব্জ সুরনাথ! 

গোপনে রেখ না আর, 

শীঘ্র বধ পাঁপীর জীবন। 

ওহো, পুড়ে গেল ! 

পুঘঃ সেই হৃদি ভেদ্দি গান !-- 

চারিজন গন্বর্ব কন্যার প্রবেশ 
ও গীত। 

€ পূর্ব গীতের অবশিষ্টাংশ ) 

_ যোগ মগ্ন খষি জানিবে কেমনে, 
_ ভৃষাতুর' তৃমি তীব্র পিপাসায় ৮ 

জ্বলন্ত অমলে শিরে তুলে নিলে, 
কি ফল ফলিল খধিরে শাসি। 

স্মরহে শান্তনু, স্মর ভীম্মদেবে, 

স্মর পিতৃদেবে পিতামহ আদি; 
 হ্থবর্ণ অক্ষরে রয়েছে লিখিত, 
যশোভাতি তাঁদের জ্যোতি বিকাশি। 

সপ 



পরী। 

_ পরীক্ষিতের ভ্ষশাপ। 
উঃ যায় প্রাণ,যায় প্রাথ। 
করযোড়ে করি স্তুতি মহাদেবীগণ ! 

শিক্ষয়িত্রী হও সবে,__ | 
যুক্তি বল মোরে, 

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা ? 

পরিতাপে গেল প্রাণ 

(পূর্ব গীতের অবশিষ্টীংশ ) 
গন্ধ-ক। পরিতাঁপে এ পাপ ক্ষয় নাহি হবে, 

গরী। 

পরী । 

দণ্ড গ্রহণ এর করিতে উচিত ; 

নতুব! ভ্বলিবে যাঁবত জীবন, 

জ্বলন্ত নরক হৃদয়ে পশি। 

পরিতাপে এ পাপ হকে না! মোচন, 

জানিয়াছি স্থির মতে। 

পদে ধরি, 

বল কিসে যায় এই পাপ? 

( বেগে গন্ধব্ব কন্যার পদধারণ 

করিতে গমন কিন্তু কন্যাগণের 
সহসা অন্তহিতি হওন।) 

একি, একি! 
কেন এ বঞ্চন!! 

কোথা গেল মায়া কন্যা যত ?- 

মনত্রী।, নিবেদন নরনাথ। 

অবোঁধ অজান আমিঃ 



মন্মার্থ বুঝিতে নারি কিছু। 

কি ঘটনা এসকল? 
গরী। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ যোগ্য মন্ত্র তুমি, 

বলি সব কথা, ৃ 

উপযুক্ত যুক্তি দান করহু আমারে। 

মা, না, 

হ'ল না, বলিতে নারিন্ু সে সকল? 

হস্কারিয়ে ব্রহ্ম অগ্রি *. 
_ কণ্ঠরোধ করিল আমার? 

ন1] সরে বচন আর। 

একি সর্বনাশ; 

হের হের মন্ত্রিবর ! 

্রহ্মদণ্ড মাথার উপরে ! 
_ নাহি নাহি নাহিক নিস্তার, 

সবংশেতে হ'ব ছার খারঃ 

যাঁই যাই রাজধানী | 

বেগে প্রস্থান। 
মন্ত্রী। সর্বনাশ হইল এবার। 

একি হেরি ছাঁয়। বাজি ! 

একি বিবর্তন । 

চল সেনাগণ! 

বছ দুূরগেলরাজা। 

হা বিধাতঃ ! 

একি লীলা ভয়ঙ্কর? 

কত খেল! খেল তুমি, 

| কে বলিতে পারে? 
| 



১৪ _ পরীক্ষিতের ; ত্রহ্মশাপ। . 
লী শীল শী লু 

ওহে, লীলাময় তুমি ! 
দেখি, 

কিবা নব লীল] আ'জ পরীক্ষিত ভালে! 

সকলের প্রস্থান। 

তৃতীয় গ্রভাঙ্ক। 

(ভ!গীরথী ভীর) 

. শূর্গী। 
শৃঙ্ী! তগঃ সা হ'ল মোর, 

যাই এৰে পিতার গোচরে । 
মহা জ্ঞানি পিতা মম-_ 

মান্য তিন লোক ; 

হাঙর নাগ নর যক্ষ রক্ষঃ আদি 
সর্্বলোকে পুজনীয় সদা । 

 যদ্দি জন্ম ভবে হয় মোর পুনঃ, 

শমীক ওরসে যেন জন্মি পুনর্বার। 

বাসন! নাহিক মনে আর, 
জন্মে জন্মে পিতৃ-গদ মেবিব সাদরে । 

একি ! 

কেন হেন অমঙ্গল নিরখি গগনে! 

নৃত্য করে বাম নেত্র, রর 

অশিব চীৎকার রোল, শির! দল আগ - 



পরীক্ষিতের বরদ্মশীপ। 
কুপন মন গলকে পলকে । 
সমীরণ আমি 

কাঁনে কানে কহে যেন মোরে 

কাপুরুষ তুমি শৃি ! 

খখি কুলে কুলাঙ্গার অযোগ্য সন্তান। 
কি করিষ্থু আমি, | 

তপস্যার হইল কিক্রটি!  , 
বুঝিতে পারি ন1 কিছু দৈর্ব বিড়ম্বনা) 

রঙ্কভৃমি এ পৃথিবী লীলার আধার। 

| কৃশের প্রবেশ | 
₹শ। ভা্গিয়াছে দর্প শুর্গি! 

মহামান্য পিতা তব ভাঁব মনে মনে, 

ঘুচেছে সে অহঙ্কার। | 
চল মোর গনেঃ 

প্রত্যক্ষ করিবে দরশন, 

কি ছর্দশ! শমীকের তগোবনে আজ । 

ধূরী) কি? 

শমীকেরপদুর্দশা ! 

অসম্ভব--অনস্ভব কথ।; 

পিতৃ কথা লয়ে না কর বিদ্ধপ পুনঃ । 

্রপ। বিদ্রপ না করি কদাচন, 

ূ সত্য কথা বলিনু সকল | . 

ৃঙ্ধী। সত্য কথ1? 

কহ খুলি কি ঘটেছে বনে। 

চপ। অচিস্তা ঘটনা। | | 
হস্তিনার অধিপতি দ্বাজ| গরীক্ষিত 



শু্গী। 

পিপাসাঁয় হইয়া! আকুল, 
জল আশে এসেছিলেন শমীক সমীপে । 

যোগে রত পিতা তব, 

বাহৃজ্ঞান শূন্য সে সময়। 

ন। জানিল তপোঁধন, 

ন! পাইল জল রাজ]। 

ক্রোধে ছুট বুপমণি মৃত নাগ লয়ে 
গলদেশে গ্রদানিল পিতার তোমার। 
উঃ অহা বচনঃ 

আকাশে এখনও বজ্জ ! 

গড় গড় নরাধম শিরে। 

অনুমান সত্য মোরঃ 

অশুভ দর্শন ফল। 

ভাল, 

যৌগ ভাঙ্গি কি বলিল পিতা ? 
ক্বশ। সদাশয় পিতা তব, 

্দী 

কিছু না বলিল মহারাঁজে ? 
আত্ম নিন্দ। করিল বিস্তর। 

কি? ্ 

আত্মগ্লানি করিলেন গিতা! 

ক্ষমিলেন দেঁঁষ সে মূঢ়ের ! 
ওহো, অন্যায় বিচার । 

আমি না ক্ষমিব বত, 
(তেজ গর্ব্ব নাশিব অচিরে, 
ছার খার দিব রাজ্য) 
ঘুচাইব পাগুবের নাঁম। .. 



৯ 

. পরীক্ষিতের ক্ষাশীপ। 
অপমান-_অপমান-_ 

ব্রাহ্মণের হেন অপমান! 
শুন, শুন, ব্রহ্ম বেদ ! 
গশুনঃ বেদ মাতা, 

দেবত1 তেত্রিশ কোটী! 
শুন মোর কথা! 

গুন, শুন, বনস্থলি ! 

শুন, ভাগীরথি! 

শুন, ছুর্ধ্য 1 গুন, চন্দ্র তারাদল সহ! 
নাগ নর যক্ষ রক্ষঃ শুন দৈত্যগণ! 
্বণমর্ত্য রঘাতল ব্যোম পথ আদি! 
গুনঃ সবে আমার কাহিনী! 
পূর্ব আদি দশদিক! 
দিক পত্ধী যত! 

শুন শুন বচন আমার! 
ভ্রিলোকের লোক গুন যে আছ যথায়! 
তপাচারী যদ্দি আমি, হই এক দিন,- 
এক তিল ধর্মে যদি, থাকে মতি মোর,-- 
থাকে যদি পিতৃপদে, ভকতি অশেষ, 
তক্ষক দংশিবে আসি,--সপ্াহ ভিতরে 
ক্রুরমতি গরীক্ষিতে। 
পুনঃ কহি, স্পশি গন্গাবারি, 

পূর্ববদিক্ ত্যজি যদি পশ্চিমে তপন 
হয়েন উদয় কতুঃ__ ০৯ 

ব্রাহ্মণ চণ্ডাল যদি, হয় এক সম, 
চাড়ে যদি মহ] সতী, আপন পতিরে;--" | 

(০ 

২ 



চা কর অ্ষপাগ । 

যাগ যক্ত ফল যি, নাহি পাঁয় কেহ, 
এক ব্রহ্ম যদি কভু, হয় ভূল কথাঃ_- 
তবু শাপ ফলিবে নিশ্চয় ;-. 
অন্যথা না হবে বাকা মোর। 

শূন্য হইতে পুষ্পরৃষ্তি ও 
চারিদিকে অলৌকিক জ্যোঁঃতি 

প্রকাশ 

পরী 

পূর্দী। হের হের দেব কুল! অনুকূল মম। 

পূর্ণপাঁগী পরীক্ষিত । 

র চল যাই পিতার নিকট। 

(উভয়ের প্রস্থান) 

গঙ্গাগর্ভ হইতে পূর্ণমর্তি 
বিষণ ও লক্ষমীর উত্থান । 

লক্ষ্মী । প্রাণ কাদে; গ্রাণনাথ! 
.. পাতুবংশে ব্রক্ষপাপঠ 

দুরকর বিষম বাসন1; 

. রক্ষা কর রাজা পরীক্ষিতে। 

শুনিলে সকল | 
কি কছিবে, ছর্গবাসি রাজা যুধিষ্ঠির ? 
নহে তু পাপী রাজ! । 

| নারা। কেনভ্রাস্তি প্রিয়তমে ! 
্ঃ মহামায়া! 

কেন মোহে অভিভূত? 

ূ স্দ্ানী ধরশরাজ রাজা হুখিটির, 



 পরীক্ষিতের 87888 ? ১৫. 

জানেন সকল তিমি, 

ন। দৃষিবেন মোরে । 

নাগ বংশে আছে মাতৃ শাপ। 

অন্যথা কে করে তাহা? 

সর্পযজ্ঞে জনমেজয় 

হবৈন দীক্ষিত, 

নাগ কুল হইবে নির্শুলঃ 

বিধাতার ইচ্ছা ইহা। 

তাই হেন অভিশাপ, 

তক্ষক দংশন পরীক্ষিত ভালে । 

গাপী নহে পরীক্ষিত 

ধার্ম্িকের অগ্রগণ্য রাজা । 

উদ্ধার করিব আমি, 
ব্গবাস হইবে রাজার 

পাও পুভ্রগণ সদা 
যে স্থলে বিরাঁজে, 

সেই স্থান ভুপ্জিবেন রাঁজ। গরীক্ষিত-”” 

অনন্ত অনস্ত কাল। 

গা্বংশ রক্ষিত আমার 

জান তুমি চিরদিন; 

কেন তবে বিচঞ্চল এত? 
কাল পুর্ণ হয়েছে রাজার, 

নিমিত্বের ভাগীমাত্র শাপ। 

লক্ষমী। তব ইচ্ছা হইবে সফল, 

কাঁর সাধ্য লক্বে তাহ? 

ভয়ের অনস্তধান 



_পরী্িতের অশাগ। _ 

চতুর্থ গার্ভা
ন্ক | 

€ আশ্রম বেরিক। ) 

শমীক, শৃর্সী ও'গ
ৌরমুখ | 

শমী। দেখ বস! বিচারিয়ে মনে, 
শাপযোগ্য নহে কতু রাজা। 

অশান্ত প্রকৃতি তব) 

তাই নিন্ন বারবার 

ধর্মশীল পরীক্ষিতে। 

মহাজ্ঞানী নরনাথ। . 

গাঁপ শূন্য রাজ্য সদা ॥ 

শোক, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ। 

জর), মৃতু, তয়, 

কভু নাহি তার অধিকারে। 
ভাগাবান্ পুণ্যবান, 

গ্রজাগণ মব। | 

খক্রত] করিতে লোক, নহি জানে কে, 

 একতায় আবদ্ধ মকল। | 

মহ! সুখে আছি মোরা, 

নাহি কোন তাপ । 

অকারণে অভিশাপ 

করিলে রাজায়! 
রজা

র, 



পর্ীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। 

ধর্ম হয়েছে বড় তব। 

তিন লোকে এ কু-কীর্তি 

গাইবে তোমাঁর। 
তপজপেব্যস্ত বটতুমিঃ . 

ক্ষমা গুণ কিছুমার নাহিক তোমাঁর। 

ব্রহ্ম প্রার্থীর হেন রোষ, কতু ভাল নয়$ 
ক্রোধী, ব্রহ্ম পদ নাহি পায় কদাচন। 

মহা বজ গম কথা, 

শুনিলে ভূগতি, 

কি কহিবে মোরে ?-- 

কি কহিবে খষির সমাজ? 

ওহে, হৃদ্ কম্প হতেছে আমার! 

হেরি তব আচরণ! 

স্থরসন্ন হও রাজ্যেশ্বরে, 

বৃথা তাগ করদূর। 

শৃঙ্গী। ভাল, 
ভুলিলাম মন্দের সন্তাগ। 

কিন্ত কহ) পিতঃ! 

মহা জ্ঞানী তুমি 

কি করিয়ে অভিশাপ 

হইবে মোচন? 
বাঁক্ সিদ্ধ আমি সদা, 

গরিহাদচ্ছলে, মিথ্যা নাহি কথি কভু | 

তবে কেন বাকা মম 

হইবে লঙ্ঘন? 
জন্মাবধি তপাঁচারী 



1১৮. পরাক্ষতের ন্ধশাপ। 
জান তপোধন, 
৬প জপ বিনা অন্য কাধ্য নাহি করি. 
বেদ মাতা মহাদেবী, 

গায়ত্রী জননী, 

চিরদিন অনুকূল মোর। 

কোন কালে অন্যথ| ন1 হবে অভিশাপ। 

ধর্মীধন্্ উপাঁজ্জন। যাহা হয় উথে 
নাহি আর হাঁত তায়, 

অভিশাপ ফলিবে নিশ্চয় । 

শমী। হাহাকার হস্তিনা নগরে, 

যাও যাঁও গৌর মুখ 
জানাও রাজারে 

নিদারুণ মর্দমাভেদি শাগ। 

শমীকের কীর্তিস্তস্ত করগে প্রচার 

গৌর। বথা আদ্র, মহামুনি! 

প্রস্থান 

শমী। শুন শৃ্গি! 
পিতা আমি তব, 

. উপদেশ কিছু মোর গুন মন দিয়ে। 
তগ জপ বিনাশিবে 
ক্রুর ক্রোধ তর। . 

শাপ্তি গুণে, ফল মূল পানে, 
যত শীঘ্র পার 
উহ কর বিসজ্জ ন। 



শমী। 

পররাকষতের অমশাপ। 
নহে বতূ,_ 
নাহিক নিস্তার | 

ক্রোধাগিতে সর্ব ধর্ম 

যাবে রমাতল। 

শৃ্দীর প্রস্থান 

কঠিন কঠিন শাপ 

বিনা দোষে রাজ ভালে। 

কেন হেন দারুণ ঘটন1; 

কেন কেন দেবরোধ পরীক্ষিত প্রতি ? 
ভাল দিন আইল আমাঁর। 
একে জলে নরকাগি হদয় মন্দিরে, 

পিপাসার্ভ মহরাঁজে করিহু বঞ্চন। ! 

তায় পুনঃ অভিশাপ ! 

কীর্তিবান ক্ষমাবান্ মহাযোগী আমি, 
তিন লোকে গার জনে জনে; 
ভাল কীর্ধিঞকরিনু স্থাপন ! 

সহিষুতাঁর উপযুক্ত দিন্থু পরিচয় ! 

যোগীর কর্তব্য কার্ধয কৈনু বিধিমতে । 

ধিক্ ধিক্ শৃ্গি! তোরে 

ধিক তোর জপে। 

ভাল, ব্রন্মশাপ?- 

কিব! ক্ষতি তায়? 

দংগুক তক্ষক; 

বাচাই নরনাথে /-- 
যোগ বল দেখিবে জগৎ। 



9... 
নি, 

সিরিয়ান 

একি! 

শমী। 

দৈব। 

পরীক্ষিতের ক্গাশাপ 1 

কে আমে, অদৃষ্টপূর্ব ম্বর্গীয়কামিনী ? 
বীণাপাণিও কিম্বা বেদ মাতা! 

ভূবন জিনিয়া রূপ কোন্ দ্বোঙ্না £ 

শুক্ষ বাঁদন করিতে করিতে মূর্তিমতী 
দৈববাণীর প্রবেশ। 

কে, ম তুমি, বনবিহারিণি! 

'তাঁপন আশ্রমে মাগো কিব! প্রয়োজন | 

কোন কার্যে আগমন হেথা ?--. 

কি কার্ধ্য সাধিয়ে দাস হইবে উদ্ধার? 
গুন খধি শমীক সত্তম+ 
পরিচয় শুন মোর। 

সংশয়নাশিনী নাম মম, 

অন্য নাম দৈববাণী, চরাচর জানে ।' 

দ্েবমুখে বসতি আমার, 

দেব কার্ষেয আপিয়াছি হেথা। 

ভ্রান্তি জালে, হে ভাগম, সমাচ্ছন্তু তুমি, 
তাই আগমন মোর । ূ 

গুন সার কথা, 

শুন দেব যুক্তি, 

যোগবলে তুমি নারিবে বাঁচতে 

রাজা পরীক্ষিতে। 

বৃথা চেষ্টা তব» 

আমুহীন পরীক্ষিত 

ন| নিন্দিও তেজন্বী শৃক্সীরে,। . 
না নিন্দিও নিজেরেও তুমি). 



গরীক্ষিতের ত্রহ্ষশাপ। ২১ 
দৈব রিড়ন্বন! সব! 
কর ভ্রম দুর, 

স্মর পূর্ব্ব কথা; 

.. সর্প ত্র কয় অনুধ্যান। 

শমী | ধন্য মাতঃ! অপার মহিম| তব 

ধৃন্ত আমি, 

ধন্য জন্ম মোর। 

দিব্যজ্ঞানদায়িনি অননি ! 
দুর হল অস্তদ হন, 

বুঝিলাম সব কথ । 

_ শুঙ্গ বাঁদন করিতে করিতে দৈববাণীর প্রস্থান। 
শমীকের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় অঙ্ক- প্রথমগর্তাঙ্ক 

কক্ষ। 

পরীক্ষিত ও রাজমহিষী। 
গরী। মিথ্যা নহে, রাণি! 

দেখেছি স্বচক্ষে) 

ব্রহ্ম তেজ জলিছে সন্ুখে। 

.. মাহি শান্তি কোন দিকে আর, 
৫ সমস 



হাহাকার দশদিক 
ভীষণ নরক জলে ... . 
সম্থুণে সতত; | 

বর্ধদণ্ড সদ! ভয় 
দেখায় আমারে $-৮. 

নাহিক নিস্তার, পরিয়ে! আর /-. 

্রহ্ধ শাপে সর্বনাশ হুইবে সত্বর । 
পরিভাঁপ ধরে ন] হৃদ, 

হারাই পৈতৃক মন্থল! | 
পাওুবংশে ছরাচাঁর, আমি কুলাঙ্গার, 

করিয়াছি, দ্রিজ অপমান, 

হইয়াছি, পাও কুলে পতিত সন্তাঁন। 

পৈতৃক সম্পত্তি লাভে 
নহি অধিকারী, পরিয়ে! 

রাজ্য ধন যশ মাঁন সম্পদ বিভব 

যাক্ দুর হয়ে; 

কিছু নাহি ক্ষোভ তায়। 

কিন্তু পরিয়ে! 

আমার টপতৃক ধন আপনি কেশব) 

এত দিনে সেই ধনে 

হইছু বঞ্চিত) 
না! খাকিল তায় আর. 

মম অধিকার । 
কি কহিবে, ম্বর্গবাসি পিতৃগণ মোর 1 | 

কি কহিবে, জগ আমারে? . 
যাই, যাই, প্রণয়িনা। 



.. প্রীক্ষিতের অঙ্গশাপ। 7 ইত 

যাই দুর বনে? 
জনমেজয় থাঁকিল তোঁমাঁর। 

মহি। স্থির হও, মহারাজ 1 

কাদিতে পারিনাআর; 
দিন দিন 
চিত্তের বিকার, হেরি তব 

অবসন্ন হইয়াছি নাথ! 

বুদ্ধি না জুয়ায় মোর। 
শঙ্বটে শঙ্কটহারী ডাক নারায়ণে, 

গাপ তাপ যাইবে সকল। 
গরী। নারায়ণে ডাকিব কেমনে, 

পিতৃধন তিনি যে আমার । 
মহি। সরল অন্তর সদ! মুনি খধিগণ, 

ক্ষমিবেন দোষ তব। 

কর চিত্ত স্থির, 

প্লাজ কারে £দছ মন।, 
পরী। বুঝিল।ম প্রিয়তমে ! 

বিপদ রাশি হইলে উদ্ভব, 
হুক্ম জ্ঞান নাহি থাকে কার | 

গ্রতয কথা, | 

' ক্মিলেন খষিবর, 

ক্ষমিবেন কেন হরি? 
ব্রহ্ধ দণ্ড অনুগত তার। 

ক্ষমা ! 

ওছে! বিষম বঞ্চন সাঁধ। 

_ বুদ্ধিমতি তুমি প্রিয়! 



হ্৪ _পরাক্ষিতের অনা বন্মশাগ। 

ক কষ! নাম ন্ (করিও আয়। আর।, 

মন্ত্রীর প্রবেশ । 

মন্ত্রী। শুন্য সিংহাসন নরনাথ ! 

চল নভামাঝে, 

রাজকাধ্যে কর মনোৌযোগ। 

বিশৃঙ্খল চারিদিক . 

হ'তেছে কেবল। 

রাজ। ন! থাকিলেঃ 

রাজ্য যায় রমাতল। | 

সবাজকার্ষ্যে সুপপ্ডিত তুমি ) 

জ্ঞান হীন আমি, 

রাজনীতি কি শিখাব আর। 

পরাঁ। কি কহিলে, মন্ত্রিবর ! 

রাজকাধ্য ? 

মহি রাজ্যেশ্বর আমি আর? 

রাজ মম টৈতৃক সম্পত্তি, 

নহি তার অধিকারী আমি। 

বিচঞ্চল মতি মোর হয়েছে অধিক! 

কিছুদিন লভিব বিরাম; 

রাজ্য রক্ষা কর তুমি নিজে । 

মন্ত্রী। শৃগাল লতিবে কিহে সিংহের আসন? 

একজন দূতের প্রবেশ। 
দুত। অবধাঁন, মহারাজ! 

তগোবন হঞ্তে, 

আসিয়াছে খবি এক। পা 



পরী। 

মহি। 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ২৫ 

বলিলেন মোরে, 

«রাজার গোচরে মোর আছে নিবেদন, 

আগমন জানাও তাহারে | 

চল চল সচিব প্রধান, 

দেখি, দেখি, কোন্ খষি ইনি? 

যাও দূত! ৃ 

সাদরে সভার মাঝে 

আন তারে ত্র ! 

এখনি ভেটিব তথা। 

_ দ্ুতের প্রস্থান । 
গ্রিয়ে! বস তুমি হেথা, 

সত্বর আসিৰ ফিরি। 

মন্ত্রী ও রাজার প্রস্থান | 
কোথা হতে এল খষি ? 

কেন মন হইল অস্থির? 

রক্ষা কর নাঙ্গায়ণ! 
কুদিন বিনাশ কর, কুদিন-বারণ ! 

পাণ্ডবংশ রক্ষিত তোমার 

(গীত) 

নবেহাঁগ--একতাল। | 

হেবিপ্দবারণ ! 

হয়ে অন্তকৃল, রাখ পাগ্ডকুল? 
(লি মির ৮ হা মু চর ৬ 8 ৮ টি দিও ০ টা 1 

ক দি এ রঃ ্ ্ ৬ প্র 

ভুঃগখদিন নাশ, আন ফুল্পদিন। 



৮. পরীক্ষিতের ক্রহ্থাশাপ | 

নাহি জন সে প্রদেশে, 

জল[শয়ও না! ছিল তথায়। 

সবে মাত্র ছিল খষ শমীক পম 

কিন্ত যোগমগ্ন। 

না জানিল মহারাজ, 

জল যাচঞা করিলেন 

খধির সদনে। 

খধবিও নারিল 

কিছু জানিতে সকল, 

যোগে রত বলে। 

কুপিলেন মহারাজ; 

মুত সর্প দ্বিল ভূপ খষর গ্রীবায়; 
তাই হেন অভিশাপ । 

প্রপ্র । রোধ মাত্র ব্রাঙ্গণের সার । 

তগস্বী হইলে দ্বিজ 

আরও গর্ব, হয় সমধিক । 

এই দোষে এই অভিশাপ! 

দ্বি-গ্রী। দৌষই ৰাকি? 

ুদক্ষ বিচারপতি 

রাজা পরীক্ষিত; 

ত্রিলোকেতে জানে সর্ধজন। 

মুত সর্প গলদেশে 

দিয়!ছেন রাজা, 

অবিচার নহে কভু ইহা । 

মন্ত্রী তর্কে নাহি গ্রয়োজন, 

ত্বকার্ম্য সাধনে হও রত. 



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ২ঃ 

যাও যাও গ্রজাগণ ! 

প্র-প্র। যথা আজ্ঞা! মন্ত্রিবর ! 

বুক ফেটে যার, 

গরীক্ষিতে 

দ্বিগ্র । হায় হা 

গাও বং 

মন্ত্রী। কাদ কাদ 

কাদিবার 

বিধাতার 

নিদারুণ 

তক্ষক দ' 

কল্পনার 

যে দিকে 

বিষাদে 

নাহি হে 

নাহি জা 

নাহি জা 

মহাঁবিষ' 

তক্ষক ছু. 

নাগ বং 

কিসে ত৷ 

নাহি পা 

কোথ। হে 
৯ 

11 ॥ ঘ ৭ ডি 
ও 

স্ধশাপ! 

ব্রহ্মশাপ। 

প্রজা দ্বয়ের প্রস্থান । 

চি 

জাগণ! 

সকলের ঃ 

টৃত ঘটন, 

ভশাপ ! 

চর কাজ! 

কাই, হায়! 

রিপুর্ণ, সকল প্রকৃতি! 

[াস্তি কোন দ্রিকে__ 

₹ ঘটিবে, পরীক্ষিত ভালে- 

হস্তিনার কি হবে উপায়। 

নাগ 

|) 

ারও ক্রু,র সে। 

বব অগ্নি হইবে নির্বাণ, 
ধান খুঁজিয়া। 

|ওবসথ। শ্রীমধুস্দন ! 

ঢা সন্জুনাশঃ 



ৃ সস 

৩২ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। 
(ডগ হারন৫ গার 

০০০৯ 

বিষ বৈদ্য নাহি প্রয়োজন, 
ব্রন্ধবাক্য হউক সফল। 

গ্রথম দূতের প্রবেশ। 
দৃত। অবধাঁন, মন্ত্রিবর । রর 

সুস্তগৃহ হয়েছে নির্মিত 
কিবা আজ্ঞ! তব। 

মন্ত্রী। যাও, ভুমি তথ, 

শত্বর যাইব আমি") 

ছা ঠে তের প্রস্থান । 
5 

মহারাজ! 

স্তস্তগৃহ হইল গ্রস্ত) 

চনুন্, সে ভয়শূন্য গৃহের মাঝারে। 

পঞ্চদিন হইল বিগত, 
কবে আসে, 

ুষ্ট নাগ নাহিক নিশ্চয়। 

দ্বিতীয় দুতের প্রবেশ । 
দুত। নিবেদন, মন্ভ্রিবর ! 

বিষ বৈদ্যগণ সবে দ্বারে অবস্থিত। 

কিবা আজ্ঞা! তব? 

মন্ত্রী। যাওঃ তুমি! 
ত্বরায় যাইব আমি। 

দুতের প্রস্থান। 
মহার!জ। 

« মন্ত্রবলে সর্পবিষ যাবে রসাতল। 

প্রী। অবোধ অচিব, 



মন্ত্রী। 

পরী । 

লক্ষ্মী । 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ | ৩৩ 

তঞ্চকের বিষরাশি 

নিবিবে মন্ত্রেতে ? 

কিবা অগোচর তব, 

সর্বজ্ঞানি ভূপ। 

অসাধ্য সাধিত হয় 

মন্ত্র মহিমায় ! 

তাল, 

বাও তবে, কর সব আয়োজন । 

মন্ত্রীর প্রস্থান | 
মহানাঁগের বিষাগ্রিতে 

ত্রাণ নাই মম, 

জানিয়াছি স্থির। 

তিন লোকে, 

হেন বৈদ্য কে কোথায় আছে, 

তক্ষকের বিষরাশি 

করিবে নির্বাণ ? 

ন1--ন1 - 

বাচিতে নাহিক সাধ আর, 

্রহ্মশাপ গড়িয়াছে, পাগুবের বংশে । 

প্রস্থান । 

শৃন্যে কমলালনে বিষ, ও লক্ষবীর 
| আবির্ভাব। 

রাখ নাথ, দাসীর মিনতি, 

দেখিতে পারি ন1 আর 



পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। 

দুর্গতি রাজার। 

কহ নাথ! 

তক্ষকে ডাকিয়ে, 

নাহ যেন দংশে রাজ্যশ্বরে। 

ধৃত নাগ 

যদি রক্ষা নাহি করে বাণী; 

সবংশেতে নাগকুল করিব নির্মুল। 

মরিবে বাস্থকীরাজ' 

মম অভিশাপে; 

সর্প বংশ হইবে নিঃশেষ । 

বিণ । অকারণে কেন রোষ কর গুণবতি! 

সর্গ বংশ শেষগ্রায় হইবে সত্বর। 

তক্ষকের নাহি কোন দ্বোষ। 

দেব কারা সাধিবে ভূজঙ্গ, 

বলিয়াছি পুনঃ পুনঃ, প্রেয়মি ! তোমায়! 

মহা সাধু মহারাজ হস্তিনাধিপতি, 

মনোগত ভাঁব তুমি, জান ত তাহার! 

তবে কেন হেন অনুরোধ? 

মনোরথ পরিপূর্ণ করিব রাজার $ 

ত্যজ চিন্ত'ঃ অচিন্ত্যরূপিণি! 

গন্ধর্ব কন্যাগণের আবির্ভাব 

ও গ্বীত। 

হের সখি অপরূপ উজলিছে 

ূ বিমানোপরে । 

_ পুরুষ প্রকৃতি দৌহে বদি গগণ আলো করে । 
০১১১ 



পটাতে 

পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। ৩৫ 

দেখ সখি চিকণ কালা, 

পরি গলে বনমালা।, 

হাসি হাসি মধুর ভাষে কহিলেন কি কমলারে॥ 

নব ছুর্ধবাদল শ্যামে, 

আখি মেলি দেখ বামে, 

কুষ্ক মবরণ। লক্ষনী রাখি দক্ষিণে পতিরে। 
জলদে কুক্কমে মিশি, 

হের নব শোভা রাশি, 

অনুক্ষণ হেরিলে তবু নেহার পিয়াঘ যায় না দুরে। 

বি, ও লক্ষণীর অন্তর্ধান 
গন্ধর্ব কন্যাগণের প্রস্থান। 

তৃতীয় গভস্ক। 

কক্ষ । 

রাঁজমহিষী ও পরিচারিক1 | 
মহি। কত পাপে 

আমি রে পাপিনী! 

নাহি জানি ইয়ভ্ত! তাহার; 

নিদারুণ অভিশাপ, 
| ১১১১১ 



পরীক্ষিতের ত্রন্মশাপ। 

কি হবে স্বজনি। 

কি ঘটিবে অভাগিনী ভালে? 

শুন্য মন, 

কপ গ্রাণ হেরিয়ে রাজার 

জ্ঞান শূন্য হইয়াছি আমি। 

অকুল পাথার সব, দেখি চারিদিকে । 

নাহি তয়, মহারাণি ! 

নান! দেশ হতে, আসিগাছে বৈদ্যগণ, 

বিষ বিদ্যায় মহাজ্ঞানী তারা । 

কিজানি?-- 

কুচিস্তায় মন মম, হ'য়েছে মোহিত ; 

অলক্ষণ পদে পদে গায়। 

শুভ নাহি দেখি কোন দিকে। 

ধৃধু করে অস্তর সতত; 

শোঁক অগ্নি জলে অহরহ:$- 

বুঝিতে পারিন| কিছু 

দৈব বিড়ম্বনা । 

শূন্য বাণী 

কানে যেন আমি, 

এই কথা বলে মোরে, 

উত্তরার পুত্রবধূ তুমি অভাগিনি ! 

উত্তরার দশ! তব ঘটিবে অচিরেঃ 
হেন অমন্গলঃ মাত: ! 

না বল কখন। 

পুণ্যবান্ ক্বামী তব ! 

ধার্ম্িকের জয় মাগে।, 



রাণী। 

পরি । 

রাণী। 

পরি। 

মহি। 

পরি। 

মহি। 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ | ৩৭ 

হয় চিরদ্িন। 

সত্য সখি! 

ধার্ম্িকের পরাজয় 

নাহি কোন কালে, 
কিন্তু ভবু কেন, পোড়ে প্রাণ? 

অণ্তত ভাবনা দুর 

কর, মহারাণি! 

স্থশ্থিব হইবে চিত্ত) 

ন| চেরিবে, অমঙ্গল আর। 

য|ই আমি রাজার গোচরে। 

জনমের কোথা ? 

শুয়ে আছে মোর ঘরে। 

যাও তুমি তথা, 

একাকী রয়েছে বাছা! মোর । 
যাই দেবি-- 

আিব কুমার হেথখ!? 

চল যাই, ঠোমার ভবনে । 

নিক্রাস্ত 

& ৮০০০ ইতি 



৩৮ পরীক্ষিতের ত্রহ্মশাপ | 

চতুর্থ দার্ভী্ক । 

স্পা ভিউ) 

প্রমোদ মন্দির। 

পরীক্ষিতের প্রবেশ। 
পরী | এই সেই নাট্য শাগ1! 

কই শাস্তি হেথা ? 

কই সেই প্রমোদ লহরী? 

কই কই মনের উল্লাস? 

যে আনন্দ প্রকৃতির 

সঙ্গে সঙ্গে গাথা চিরদ্রিন, 

কই সেই বিষল আমোদ ? 

কোথা! গেল হুখ রাশি? 

নব ভাব ধরেছে প্রকৃতি, 

নব ভাব বহৃম্ধবণ চক্ষে আজি মোর । 

বিষাদ, ক্ষোভ, পরিতাপ, 

ত্রাস, একে একে ঘিরেছে হদয়। 

ত্রাস? 

কিসে ত্রাস? 

মৃত্যু ভয়ে ? 

না না, 

সে ভয় করেনা অক্ধর মোর। 

মৃতু মোর বাগুনীয় মদা, 
দওড মোর মহ! গ্রার্থনীয়। 

দর বারাহরাহারারারারারাররারারার া ৪ এ টি ড় 



(মারার 

পরীক্ষিতের ব্রহ্গশাপ। ৩৯ | 

শমীকের শাম্য ভাব, মহ! উদারতা! 
অহঃরহঃ জাগিতেছে হৃদয় আগারে! 

কাল কাল ব্রহ্ম কোপ 

তেজন্বী শৃঙ্গীর-_ 

দ্হে, দহে অন্তস্তল মম! 

দিবধামে হাসে যত দেবতা মণ্ডলী, 

হাঁসে নর জগৎ মাঝারে, 

রমাতলে বসি হাসে অনস্ত নাগিনী, 

হেরি হেরি আচরণ মোর! 

চারিদিকে বিদ্রপের ছটা, 

চারিদিকে ঘবণার তরঙ্গ; 

ভরি, হরি, 

একি বিপরীত দৃশা ! 
পাপে পূর্ণ দেহ মোর, 

' পাঁপী চক্ষে সব বিপরীত। 

ফাটে ফাটে ফাঁটে বুক, 

যাই কোথা আমি? 

এস এস দণ্ডধর, 

যম দণ্ড করে, 

মার মার ছুরাচারে 

গড় পড় শিরে বক্র 

ভেদিয়ে আকাশ! 

দিনকর ! 

দ্বাদশ ভাস্কর ভেজে দগ্ধ নরাধমে ? 

অনস্ত রৌরব দ্বার হও উদযাটিত, 
ডুবাও ডুবাঁও কুলান্গারে ! 



চুরি ৮ সি টি 

মন্ত্রী। 

পরী। 

৮ 

পরীক্ষিতের ভ্রহ্গশাপ। 

তিলার্ধও 'ন। বিচারি মনে 

মহাযোগী শমীকের কেন অপমান! 

হে তক্ষক! 

পঞ্চদিন আজি, 

শাপ পুর্ণ করহ আসিয়ে । 

ন। পারি বহিতে আর এ পাপ শরীর). 

রাখ রাখ অভাগার কথ।। 

হে চক্রী পাগুব ভরসা হরি! 

পাপী খলি ত্যজন| হে অনাথ বান্ধব ! 

ভগবন্ করুণা শিদান! 

কি বলিয়া! ত্যজিবে দাসেরে, 

কি বলিবে পাণ্ডব নকল? 

রক্ষা কর রক্ষাময়! 

মুক্তি পথ গ্রদানঃ আমারে । 

মন্ত্রীর প্রবেশ | 

মহারাজ । .. 

ডাঁকিব কি নর্তকী নকলে? 

হাঁ অবোধ মন্ত্রি! 

কি করিবে নর্তকী আমিয়ে 

এই প্রমোদ মন্দিরে? * 

হাদর মন্দিরে মোর 

নান] তালে নাচে, 

নব নব গীঁতকত, শুন গ্রতিক্ষণে। 

বাহ্ গীতে কিবা গ্রায়োজন ! 

মন্রী। ক্ষম নরনাথ। 
ও (নিউ হাতি 



পরী । 

পরী । 

পরীক্ষিতের ব্রদ্ষশাপ। 

অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহামতি ! 
স্তস্ত গৃহে চলুন এখন। 

বুথ সব আয়োজন । 

গঞ্চন-গর্ভাক | 

্ত্তগৃহ। 

পরীক্ষিত, রাঁজমহিষী ও জন্মেজয়। 
অদ্ভুত স্বপন কথ! 

শুন সুলোচনে! 

অবসান নিশি প্রায়, . 

নিদ্রা নাহি চক্ষে মোর, 

শোক পুর্ণ এ শরীর 

কীপিতেছে ঘন ঘন। 

সহস! নিদ্রার ঘোর হি । 

আসিল আমার; 

অবসন্ন হইল ইন্দ্রির, 
মুহুর্তেকে অচেতন হইলাম আমি। 

পরক্ষণেই নিদ্র! বেশে 

দেখিলাম প্রিয়ে! 
ৃ 

ও 



দেখিলাম নয়ন মেলিয়ে,' ; 
না | ৮1 ১৯ 

পরীক্ষিতের ত্রন্মশাপ। 

চতুভূ'জ শ্যাম মৃষ্ডি, 

শঙ্খ চক্রধারী, 

পূর্ণ মৃগ্তি পাওুকুল সখা 

আপন মুরারী, 

আমিলেন মম পাঁশে। 

সম্্রে সতী কমল। জননী, 

অপরূপ রূপ তার। 
বসিয়ে নিকটে 

সমাদ্ররে ছুইজন কহিলেন মোয়ে, 
“পরীক্ষিত ! আগ উদ্ধার হবে তুমি 

দেব কৃপা বলে; 

পরলোক গত 

গিত। পিতামহগণ তব, 

যে অপূর্ব লোকে তার! আছেন সকলে, 
অচিরে লভিবে তুমি মেই পুণ্যস্থল। 

ব্রন্মশাপে নাহি ভয় আরঃ 

মুক্তি মার্গ পাইবে সত্বর।  ' 

আকুলিত ধর্মরাদ 

তোমার বিরহে, 

অবিলম্বে হইবে সাক্ষাৎ. 

তার সনে তব । 

চিন্ত। ত্যাগ কর মহামতি”! 

সহসা ম্বর্গীয়ালোক 
জলিল ভবনে, .. 

নি! দেবী ছাড়িলেন মোরে | 

হি 7 সিতিতট। তা পচ চলর হিট নী 



পরীক্ষিতের ব্রন্মশীপ। 

অন্ধকারময় গুহ; 

নাহি মে দ্বর্গায়ালোক, 
নাহি দেব দেখী। 

হেরিয়াছি স্থুথ স্বপ্ন, 

মায়া বোর ভেঙ্গেছে আমার। 

মর-খামে মহা ক্লেশ 

ন1 ভূপ্রিব মতি! 

তাই বলি | 

আদরিনি, গ্রকুন্ন আননি ! 

ছাড় মোর আশ] তুমিঃ 

তক্ষক দংশনে মম নাহি অব্যাহতি । 

বর্গ চুড়। সম পুত্র, হের জন্মেজয়, 
থাকিল তোমার প্রিয়ে। 

গাওুকুলে কী্তি স্তত্ত রাখি পৃত্রবরে 

স্থথে আম ইহ লোক ছাড়িব সত্বর। 

রাণী। মহা শেল নম কথ! 

ন। বলিও ভ্মীর, 

মহাজ্ঞানী স্বামী তুমি। 

মতীর সম্মুখে যদি 

পরিহাঁসচ্ছলে কহে ন্ৃতু) কথ। পতি, 

যে আঘ'ত পায় বাম; 

নহে বুঝে অন্য জনে; 

এক মাত্র জানে সেই, 

পতির চরণ গঞ্জ, 

যাহার হৃদয়ে অহরহ সুবিরাজে। 

ছবপু কভু সত্য নহে, 
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পরী। 

রাণী। 

পরী। 

রাঁণী। 

পরী। 

পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। 

অলীক আঁশঙ্ক। কেন কর গ্রাপনাথ? 
গ্রত্যক্ষ হইবে স্বপ্ন 

কাল প্রাতঃকালে £ 

দেখ' দেখ' গুণবতি! 

নহে কতু সত্য উহা, 
কল্পনার জলন্ত প্রমাণ। 

( স্থগত ) হা মধু্দন ! 

রক্ষা! কর রক্ষাময়!, 

স্বপ্ন কথ! করহ অলীক, 

ছুঃখিনী রমণী কথা 

রাখ রখ দীননাথ! : 

যাও প্রিয়ে ! 

কর বিষ পুজা মম তরে। 

গ্রসন্ন হউন নারায়ণ, 
করিব তাহার পুজা । 

পুজ্য তিনি পাওব, বধূর 
ব্রিলোকের পুজ্য ] 

তার শ্রীচরণ ছটি। 

( জন্মেজয়কে লইয়। প্রস্থান) 
পূর্ণ কর মনোরথ, 

পূর্ণ মৃত্তি দেব! . 
দেব ইচ্ছা হউক সফল, 
দেব শ্রেষ্ঠ অনুকুল যোর। 

মহ। ভয়ঙ্কর গৃহ, 
ছিদ্র শূন্য এ ভবন) 
সমীরণ না! আসে হেথায় 



পীরিক্ষিতের ব্রহ্মশপ। 

কৌশলে আসিবে নাগ 
বিধির ইচ্ছায়। 

মধু গর্ব খর্বকারী সর্ধমিদ্ধি দায়ক, 

চরণাজে গজ খণ্ড কুজা মনোরগ্ুক। 

মধু কুণ্নে ভূপ্তে সুখ গঞ্জ মালা শোতিত, 

রাধা সঙ্গে রাশরঙ্গে গোপাহ্ন। মোহিত। 

কনর্প দর্প খর্বকাঁণী কালি সর্প দমিত, 

কংস বংশ ধ্বংশ কাদী শ্দব অংশ পুর্জিত। 

হাদি পন্মে সদ্যোজাত গছ রাগ শোভিত, 

পুপত পুপ্ত গুঞ্জ হারে কটি ধটি-বেষ্টিত। 
মধ্য অশ্ব রাগ রজ গীত বাস লশ্বিত, 

নাতি পদে পন্প তাহে পল্মোযোনি স্থজিত। 

বক্ষ শোভে সেকস্ত ভে বনমাল। ছুলিত, 

মুক্ত মানে যুক্তগলে ভক্ত মনো মোহিত । 

অধরোষ্ঠ পুষ্ট তাহে বিশ্বফল লীঙ্ছিত ! 

মুক্তা বিধি কুন্দপাতি দস্তপাতি ভানত। 

নেত্র পুটে চিত্র শোভা, মুগমদ কুিত, 

ভূরু যুগ্ম হেরি খিগ্প কাঁমধনু তাপিত। 

দুষ্ট গণ্ডে খণ্ডরূপ অলকাদি রপ্রিত, 

ভালে দিপ্ত লিপ্ত শশী ফোলকলা পূর্ণিত। 
পাদপগ্ হদ্রি পদ্মে বিধি ইন্দ্র যাচিত, 

রক্ষ পদে, এ বিপদে করি দয়! কিঞ্িত। 

| দৈববাণী। 

চিন্তা পরিহর রাজা, 

চিরদিন আছি সখ। আম, 

উদ্ধার করিব তব | 



পরীক্ষিতের ব্রক্মশাপ। 

ভয় দুর কর মহারাজ! ! 

মুক্তি পথ হের পরিষ্কার 

পরী। প্রগর, প্রসন্ন দেব, 

শুভ দিন সম্মুখে আমার 

পরিপূর্ণ মনোরথ মোর। 

ষ্-গর্ভাঙ্ক। 

রাজপথ । 

একদিক হইতে ছুই জন নাগরিক, 
ও 

অপর দিক্ হইতে দুই জন খষির 
প্রবেশ | 

প্রন । (প্রথম খধির প্রতি ) 

মহাশয়, 

প্রাতঃ প্রণাম । 

' তবে, 

কোথায় গমন? 

প্র-থ। রাঁজবাটী। 

প্র-না। রাজবাটা? 

৭ কেন মশাই, 
আর কিছু শাপবাকি আছে কি রাজার? 

1 ররর ররর ররারররারাতাররররারররররররতন 



মি 

ৰ পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। 

গ্রখ। কেন বাপু! 

সদারয় ধর্মশীল শাজ1 পরীক্ষিত, 

অকারণে কেন মোরা শাপিব তাহায়? 

প্রনা। আজে, 

আজ্ঞে আপনাদের যে দেখলে ভয় হয়; 

রাজবাটা কি জন্য গমন? 

দ্বিখ। সেজিজ্ঞাস! তোমার নিশ্রয়োজন; 

তুমি যে বাপু আচ্ছা লোক, 
পরিহাস ভিন্ন নাহি কখ! কও । 

প্র-না। কিসে দেখ পরিহাম? 

ছি-খ। পদে পদে বিদ্রপ তরঙ্গ মুখে তব। 

ছুপুর বেল! প্রাতঃ প্রণাম ! 

এট] কি? | 
পরিহাস নয়? 

দ্বি-না। পরিহাস ইহা? 

কিবা ভয় তাতে, 

পরিহাসের পাত্র হ'লে পরিহাস করে। 

প্রথ। কিসে মোর বিজ্রপের যোগা লোক তব? 
অকারণ বিসম্বাদ এ বড় অন্যায়। 

দ্বি-খ। যাঁবেন যমালর। 

ঘি-ন1। তোমার কোপে কিব। ভয়? 

নহে রাজ পরীক্ষিত আমি, 

যেমন বলবে শুন্বে তেমনি কড়া; 

ইাটকুড়ো লক্ষমী ছাড়! মোরা। 
প্র-না। রাজা রাজড়ার কাছে ্ 

কেবল বুজরুকি খাটান, 



দ্বিন]। 

প্রনা। 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। 

রাক্ষম টাক্ষম দেখলে 

অমনি উনধিশ হাত পালান। 

নরম মাটী কিনা-- 

মহারাজ পণিক্ষিত। 

নাম কলে হয় সুগ্রভাত। 

তারে কলপেন অভিশাপ। 

সে অভিশাপেত সব হবে! 

শর জয় চিরকাল?" 

মর্ধেন ও রাই ছট, ফট, করে। 

' মিদে পত্র পয়সা কড়ি 

ছি-ন]। 

পেতেন মাঝে মাঝে, 

তার দফা ঘুচল( একবারে । 

আর শোন নি? 

মহারাজ হুকুম করেছেন জাখি £-- 

বনে যহ মুনি খ'ষ আছে-_--- 

ঘবিগ্ধা। কলে বাড়াবাড়ি । * 

প্র । চল চল হেথা হতে যইঃ 

কি বিপদ পথ মাঝে। 

' আমশীর্বদক মহারাজের 

চিরকাল মোরা, 

কি হবে বিতর্ক করে উহাদের নাথে। 

অস্তজের বুটাল অস্তর। 
হা শৃন্গি! 

খষকুলে খ্যাতি ভাল রাখিলে ছুর্মতি ! 

 খধিদয়ের প্রশ্থান। 



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। 

গ্রন।। মুনি খষি গুলে! 

নরমের বাব, 

কড়ার কৌচো। 

দেখলে ত ভাই প্রমাণ তার? 

দ্বিনা। অনেক দেখা আছে; 

বেশ রলিছি, খুব হয়েছে, 

চল চল। 

উভয়ের প্রস্থান । 

কতিপয় বিষবৈদ্যর প্রবেশ। 
প্র-বি। তুই কিজানিস্্? 
দ্বি-বি। আমি জানি গাছের শেকড়। 

প্রবি। দুর শালা বৌকড়! 

শেকড়ে কিবিষ ওলে ? 

দ্বি-বি। দেখিস্ আমার শেকড়ের গুণ । 

প্রবি। ন। পালে দেবে মুখে কালি চুন। 

দ্বিবি। তোরে মেরে কর্বেো খুন। 

প্র-বি। (নহান্তে ) বেট| বেন শীতলার বুন্। 

দ্বি-বি। তুমি কি? 
তুমি বুঝি মাথাল ঠাকুরের পিসে। 

প্রবি। আচ্ছ| ভাই তুই কিজানিস্? 
তৃ-বি। আমি জানি ধুলো পড়া, 

ভান্ত করি আস্ত মড়া। 

প্র-বি। এ বাটার কথ। যে বড় কড়া। 

: তৃতবি। তুই কি বলিল্, 
০০১১08১১১১১ ১ ভারা হরানআাউিডেি 
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৫৪ প্রীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। 

মন্ত্র আমার বড় চড়া । 

প্র-বি। তুই কি ওষুধ জানিস্? 
চ-বি। আমি জানি পাতালতা। 

গ্র-বি। তোমার গুষ্টির মাথা, 

পাতালতায় বিষ নাবে? 

চ-বি। সভার মাঝে দেখা যাবে। 

প্রবি। ভাঁল ভাই তুই কি জানিস্? 
চবি । আমি জানি চুম্বন ।' 

প্র-বি | দূর শাল! ঘরামি জোন! 

হলি তুই জাত” বুনোঃ 
রাজার গায় খাবি চুমে।? 

(বেটা বলে কি? 

শূলে দেবে তোরে। 

গ্র-বি। তুই তখন ছাড়িয়ে আনিস্ মোরে। 
চ-বি। পথে কাঁজ কি বিবাদ করে? 

বিদ্যে বুদ্ধি জানা যাবে 

একটু খানি পরে। 

চল্ এখন যাই মোর! । 

সকলের প্রস্থান। 

পিপাসা এ 



৯৬২৫ 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ৫১ 

সপ্তম গভরস্ক | 

পিসী 

( অশ্তঃপুরস্থ দেবাঁলয় ) 

(রাজমহিষী বিষুঃপুজায় উপবিষ্ট) 
( পূজা সমাপন নন্তর |) 

(গীত ) 

মধুসুদন। 

বিশ্বপালন, ব্রহ্মননাতন, 

হে করুণাময় ইওহে সদয় 

করুণা কর দানি। 

তব প্রসাঁদে, দীন বিপদেঃ 
পদ্ধে পদে মুক্তি পায়। 

পূজে যেই জন ও রাঙ্গাচরণ 
তায় দেও অমূল্য ধন। 

নিবিড় কাননে,  ধর্মলি ধাধষিগণে 
গাইত গুণগান, | 

আছে জনশ্রুতি, হে কমলাপতি, 
তারা হতেন সিদ্ধ কাম; 

ব্রাহ্মণের কোপে, অনিবার্ধ্য শাপে,. 
তক্ষকে দংশিবে স্বামী, 

7 | 



৫২ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাঁপ| 

নাহি হয় যেন, এ বিপদ ঘটন, 

কর তারে রক্ষণ! 

য়াদী। সকরুণে ডাকি আমি 

হে করুণাময় ! 

বিতর করুণ] কুকরাজে। 

গাও্কুপবধূ সথ। 
তুমি চিরদেন, 

রাখ তব সখীর মিনতি? 

অবল। রমণী আমি, 

নিদাকণ ব্রহ্মশাপ 

ভাবিয়ে অন্তরে, 

ক।পিতেছি ত্রাসে সদ; 

শৃন্যময় দেখি দশক, 

মুহুর্তের জন্য 

ধৈর্য্য না ধরে হৃদয়। 

মাশ' অমঙ্গল যত, 

হৃগ্রসন্ন হও রাজোশ্বরী, 

অধিনীর ক্ষম দোষ যত । 

সপ্তন্নিন সমাগত, 

ছে অখিলপতি! 

শুভদ্িন এই দিন কর তুমি মোর। 

কোথ। সহচনি! 

পরিচারিকার প্রবেশ। 
যাশী। তুলসীর দল তুলি। 

আন সযতনে, থাকি অনশনে, 



পরীক্ষিতের ব্রদ্মশাপ। 

দিন ভোর্ পুজিব দেবেরে। 

পরি। যথা! আজা, 

রাজরাণি___- 

প্রস্থান। 

রাজমহিষী পুনর্ধঝার পুজাঁয় মগ্ন! | 

অফটম-গভক্ক ! 
সস 88৮০০ 

নগরপ্রান্তে রাজপথ । 

কাশ্যপের প্রবেশ । 

কাশ্যপ। যদ্দি দীনে দীননাথ 

দেন আজ দিন, 

রক্ষিব রাজারে, 

লভভিব প্রচুর ধন? 

দরিদ্রতঃ ঘুচিবে আমার । 

উঃ-_পর্য!টন হয়েছে অধিক, 

বসি এই তরুবর তলে; 

্ষণকাঁল করি শ্রান্তি দুর। 

( বৃক্ষমূলে উপবেশন )। | 



পরীক্ষিতের ত্রদ্ধশাপ | .. 

ব্রা্মণবেশে তক্ষকের প্রবেশ । 

তক্ষক। একি! 

কে এ দ্িজ্ব বৃক্ষমূলে ? 

অন্তর কাপিল কেন 

দেখিয়ে ইহীয় ? 

কহ কে তুম ত্রাহ্মণ? 
অপরাহ্কালে কোথা করিছ গমন? 

ভিন্নদেশী ভাবে বোধ হয় 

কাশ্যপ। এই রাজ্যে বাস মম, 

নহি অন্য দেশী; 

কাশ্যপ আমার নাম, 

রাঁজব।টী প্রয়োজন মোর । 

তক্ষক । রাঁজবাটী প্রয়োজন ।' 

অসময়ে ভূপ কাছে কিবা কাঁজ তব? 

কাশ্যপ। শোন নাই তুমি? 
তক্ষকে দংশিবে আজি 

রাঁজা পরীক্ষিতে ; 

তাঁই বাই তথ]। 
বাচাইব নরনাথে, 

মন্ত্রগুণে বিষ অগ্নি করিব নির্বাণ? 

তক্ষক.। অসম্ভব কথা, 0. 

তক্ষক দংশন মন্ত্রবলে হয় নিধারণ? 

প্রলাপ বচন! 

কাশ্যপ। প্রলাপ বচন কিবা? 

". অবিশ্বাম যদি মনে 

চল মোর সনেঃ 



পীরিক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। 

প্রত্যক্গ করিবে মন্ত্র বল। 

তক্ষক। অর্থ লোৌভি দ্বিজ, 

বাগুজ্ঞান নাহি তব কিছু? 

দ্রিদ্রতায় মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার । 

জাঁনিলাম স্থির, 

এ সংসারে নাহি ধন যার, 

বুদ্ধি বিবেক শূন্য সেঃ 
দরিদ্রের অর্থ চিন্তা সার 1 

কাশ্যপ। দরিদ্রত1 কি দেখ আমার ? 

মন্ত্রতেজ দেখিবে সত্বরে। 

তক্ষক। হাহ, 

বাতুলেতে দরিদ্রেতে নাহিক প্রভেদ ! 

কাশ্যপ। আত্মগৌরব দীচ আচরণ 

তক্ষক। হের তব সুখে শমন, 

অসহা আলাপ তব না শুনিব আর, 

আমি সেই তক্ষক স্বয়ং! 

কাশযগ | ভাল! 

তুমিই তক্ষক? 
কি ক্ষতি আমার তায়। 

দংশ রাজ্যেশ্বরে, 

মন্ত্রবলে বিষ তব যাবে ছারেখার ! 

তক্ষক। ব্রাহ্মণ বলিয়ে মূঢ় পাইলে নিস্তার | 
দেখি শিক্ষা কতদূর, 

দংশি তরুবরে, 
রক্ষাকর দুরাঁশয়! 

কাশ্যপ। দংশ বৃক্ষমূল, 



দেখ মম মস্ত্রের প্রভাব! 

(তক্ষক কর্তৃক বৃক্ষমূল দংশন 
এবং মুহুর্ত মধ্যে বৃক্ষ ভম্মাবশেষ ) 

তক্ষক। রক্ষা কর তর, 

বিষ অগ্নি নর নিরীঙ্গণ ! 

কাশ্যগ। মন্ত্রের অপুর্ব শক্ত 

হেররে অধম। 

(বৃক্ষের ভম্ম লইয়া! মন্ত্র প্রয়োগ ও 
মুহ্ ও মূধ্য বৃক্ষকে পুর্ববব€ স্থাপিত 

করণ ) 

তক্ষক । একি, একি । 

একি শিক্ষা চমত্কার ! 

মহাশয় ! 

মানিলান পরাজয়, 
আজি হ'তে গুরু তুমি মোর। 

ব্রহ্মবাক্য কর সিদ্ধ, 

হে মন্ত্রসিদ্ধ মহাজন! 
যাও ফিরি নিজ গৃহে 

লও ধন মোর ঠাই।, 

কাশ্য। অনন্তব কেন কহ মহাবিষধর | 

শুদ্ধ ধন প্রার্থী নহি আমি, 

রক্ষিয়ে রাজারে, 

1 ভূতলে অতুল বীত্তি করিব স্থাগন। 

মন্ত্র শিক্ষা মার্থক হইবে। 



গারো নিতো 

_ পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ । ৫৭ 

তক্ষ। ছাড় ছল। মহাত্মন্! 

রক্ষিলে বাজারে, যত ধন দিবে নরনাথ। 

গ্রাদানিব দ্বিগুণ তাহার । 

ন। কর বঞ্চনা আর। 

(দৈববাণী |) 
শুন শুন কাশ্যপ স্ুজন। 

আশি বিষুও, 

আদেশ শুনহ মোর$--" 

যাও ফিরি নিজালয়। 

মরিবে হস্তিনার।জ 

তক্ষক দংখনে। 

বিধাতার বিধি ইহা, 

কার সাধ্য করিবে লঙ্ঘন ! 

কাশ্যপ। ওহোঃ বুবিগ্গীম দেব রোষ, | 

গরীক্ষিত ভালে! 

দৈব বিড়স্বনা সব। 

ব্রহ্মবাক্য হউক সফল, 

পূর্ণ হ'ক দেবের বসন] 

গ্রত্যাগমন কন্বিব ভবনে । 

(উর্ধমুখে ) 

অধম অবোধ দ্িঞ্জ ঝট 

ক্ষম দোষ দেবেন প্রধান! 

রক্ষিতে না:রবে তুমি 

রাজার জীবন, 

কাল পণ হয়েছে তাহার 

| দেববাণী মানিলায় শিরে। 



৫৮ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। 

কই, এখন তক্ষক কিছু [দলে হয়। 
তক্ষক । যাওফিরি দ্বিজবর। 

শুনিলে সকল। 

লভহ প্রচুর ধন। 

( কাঁশ্যপকে অর্থগ্রদান ও 

কাশ্যপের প্রস্থান )। 

ঘুচিল আপদ । 

শুন শুন নাগগণ ! 

তৃতীয় গ্রহর দিবা 

নেহার গগনে, 

বিলশ্িতে নারি আর। 

ফল লয়ে 

করহ গমন সবে, 

আশীর্বাদ করি 

ফল দ্রিবে ভূপ হাতে; 

কীট রূপে ফল মধ্যে প্রবেশিব গ্যামি) 
( নেপথ্যে ) যথা আজ্ঞা নাগরাঁজ। 

(তক্ষকের প্রস্থান) 

বৃক্ষ হইতে জনৈক ত্রাঙ্গণের 
অবতরণ । 

বাহ্ষণ। ও বাব, 

আমাতে আর আমি নেই! 

কিবিষ!কিৰিষ! 19 

গাঁছট। একেবারে ছাই 

ভাগ্যিস এই ছিল কাঁশ্যপ মুনি, 



রর
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পরীক্ষিতের ব্রদ্মশীপ। ৫৯ 
চি 

তাই বেঁচে গেলাম ভাই। 

মন্ত্র আবার ৰলিহারি যাই! 
এ*টে করে গেছে সাপে, 

নড়বে। না আর তিন দিন ঘর থেকে! 

আগে রাজারে খেয়ে 

বেরিয়ে যাক্, 

তখন যা হয় কর যাবে। 

একট] কিন্তু ভাল হল, 

মস্ত ফাড়াট! কেটে গেল। 

প্রস্থান । 

- পস্ট্িাস্ত্পা. 

নবম গভাঙ্ক। 

সতস্ত গৃহ । 

পরীক্ষিত, মন্ত্রী, বিষ বৈদ্যগণ, 
প্রজাগণ, ভদ্রগণ, মুনিগণ, 

ত্রাঙ্মণগণ ইত্যাদি । 

পরী। সুমধুর ভাগবত কথিনু শ্রবণ 

গুনিহ্থ প্রচুর হরি গানঃ 

কিস্তু তবু নহে তৃপ্তমন, | 

শুন সভাঁজন। | 



1 ৬০ পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ । 

পুনঃ গাও হরিগুণ গান র 

সকলের সমস্বরে হরিমংকীর্তন ! 
প্র-মুনি | চিন্তা নাই নরপতি, 

হের দিব] অবসান * 

ব্রহ্ম বাক্য হইল নিম্ষল! 

দিুনি । চার যুগে জানে জনে জনে, 

অধর্মের কতু নহি জয়। 

থা কুলাহ্র শূঙ্গী, 

তার শাগ অসত্য নিশ্চয় । 

প্রএ্রন1| মুধার্সিক প্রজাবান 

তুমি রাজ্যেশ্বর;) 

ছারনাগেকি করিবে তব? 

প্র-ভদ্র। আসুক তক্ষক, 

কিবা ভয় তারে? 

হা মহা বিষ বৈদ্য 

বিরাজে এখানে । 

মহ! বিষহর এ'রা, 

মন্ত্রোষধে ুনিপুণ মদ । 

হত দর্প হইবে তক্ষক। 

দ্ি-ভদ্র। গাওব গৌরব তুমি 
রাদা পরীক্ষিত, 

ভাগাবান, পুধ্যবান বীর্দছিবন ভূগ, 

সর্প ।ঘাৎ হইলে তোমার 

মুছর্েকে ধরাতল যাবে রসাতলে। 

ত্যজ চিন্তা মই।পতি, 

-দেবকুল 
ওপারের রে 



দ্বিবাঙ্গ। কিবা ভয় শাপে? 

প্র-বিষ। দংশে যদি ধূর্ত নাগ 

মন্ত্রী। 

পরী। 

পরীক্ষিতের ব্রন্ষশাঁপ। 
চিরদিন অনুকূল তব। 

কিব। ভয় নাগে? 

বতোধন্মস্ততোজয়ঃ 

অন্যথ! কে করে? 

তক্ষক আসিয়ে, 

ম্ত্র বলে নাগ বংশ হইবে*নি শাল, 

জগতের বিষ-ভয় হবে বিদুরিত। 

মহারাজ! 

একদও বেল। মাত্র বিরাজে গগণে) 

নাহি আর শঙ্কর কারণ কোন। 

হাপিছে প্রকৃতি সতী, 

সথগ্রনন্ন দ্রিকচয়ঃ 

অবসান হইল বিষাদ, 

যুগান্তর হ'য়ে যেন 

আইল নবধুধী। 

পূর্বের মাধুরী 
আর স্বভাবের শোভা, 

হের হের নরেশ্বর ! 

বিধাতার আশ্চধ্য কৌশলে, 
মহামায়ার মোহিনী মায়ায়, 

সমাচ্ছন্ন হয়েছ কলে । 

তাই ভাব 
রক্ষাপ হুইল অন্যথা । 
নিয়তির অবসান 

পারার 



1৬২ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ 
তঞ্ষক দংশনে, 
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে? 
শাপ পূর্ণ হইবে এখনি । 
শুন মন্ত্রিবর ! 
অস্তিম কাহিনী মোর 
গুন মন দিয়ে ১-- 
শিশু হত জন্মেজয় মম 
মানিলাম তব করে? 
রাজনীতি, ধর্মনীতি সমাজ নিয়ম, নাহিকিছু অগোচর তব। 
বয়োপ্রাপ্ত হইলে কুমার, 
দিবে শিক্ষা সমুদয় । 
সুধার্মিক বিজ্ঞতম 
মগ্্রিবর তুমি, 
বলিবার কিছু নাঠি মোর) 
ঘমাত্য কর্তব্য কার্য 
করিও ধীমান। 
কই নাগরাজ! 
পুর্ণ কর ব্রন্মশাপ, 

দেব বাঞ্! করহ পূরণ । 
( হত হইতে একটা ফল গ্রহণ) হের হের সভাস্থ সকলে, 
কীঁটরূপী আপনি তক্ষক 
ফল ভেদ বাহিরিল 
বধিতে আমায়! 



 পরীক্ষিতের ত্রহ্মশীপ । 

(কাট প্রদর্শন ) 
মন্ত্রী। কেন ভ্রম মহীপতি! 

নহে নাগ উহা। 2 
এক এক ফল 

কীট জাতির নিবাঁসের স্থান। 

পরী । ভাল, বুঝিব ঘকল, 

রাখি কীট্ গ্রীবার উপরে। 

দিনকর অন্তমিত প্রায়, * 

গরীক্ষিব ব্রাঙ্গণ বচন ! 

গ্রীবা দেশে কাঁট সংস্থাপন ) 

কীটরূপী তক্ষক সহস৷ সর্পরূপ পরিগ্রছ 
করতঃ রাজার গ্রীবাদেশে বেউন 

পূর্ব্বক দংশন ও ভয়ঙ্কর তর্জন 

গর্জন। 

গরী। ওছে| বিষম দংশন, 

যায় গ্রাণ__ 
(পতন) 

সকলে। একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর, 

বিষ অগ্নি জলে চারিদিকে $ 

পালাও পালাও সবে। 

রঙ্গ! কর নাগরাদ! 

উঃ--নাপারি লক্ষিতে পথ। 

বিষপুর্ণ মহীতল--__- 

( মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ) 



৬৪ 

মন্ত্রী। 

গগী। 

মনোৰাহু! পরিপূর্ণ হঃয়েছে.পত্তির তব | 

রানের এেমস্টছে চ ৬. পি ন্ টা 

পরীক্ষিতের ব্রশ্বশাপ। 

নারিন্থ তিষটিতে আর, 

একি হেরি বিষের গ্রভাব-- 

সংগৃহীত ওবধ সকল, 

মুহূর্ভেকে বিষাগ্নিতে 

হ'লে! ভস্ম রাশি! 

ক্ষম মহারাজ, 

এ দশা দেখিতে নারি তব? 

(প্রস্থান) 

(রাজাকে পরিত্যাগ পুর্ববক 

তক্ষকের অন্তরধযান) 
আঃ! সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল পাপের, 
পরিতাগ হইল নির্বাণ, 

পূর্ণ হ'শ মনোরথ। 

কই মঞ্ত্রিবর! 

আসন্ন সময়ে কোথ। গাঁলাঁলে তাঙিয়ে ? 

এস এস ত্র; পু 

রাজ্য ভার করহ গ্রহণ । 

কোথা! প্রিয়ে হৃদ্দিবিলাপিনী, 

হৃদয়ের ধন পুত্র আন একবার £ 

চন্ত্রমুখ চু্িব সাদরে $ 

শেষ দেখ! কর প্রাণাঁধিকে । 

ভবলীল! সান্ন হ'ল মোর ! 

পুজিতেছ এক মনে, 

পুর্ণমুদ্তি দেবে, 
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নাহি দ্রিও দেবে দোষ ) 

শান্তি, শান্তি সর্ঝস্থানে, 

কই শাস্তিময় মৃত্যুকালে ? 

কই পূর্ণমৃত্তি দেব? 
কোথায় পাওব সথ1? 

দেখা দেহ আসি, 

পূর্ণরূপে নয়নাগ্রে তও অধিষ্ঠান। 
নাহিক দময় আর, 

জড়িত রসন1 মম, 

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল নয়ন, 

আসন্ন সময় গ্রভৃ হ'য়েছে আগত । 

অদর্শন হ'ওন। কেশব! 

নুগ্রসন্ন হও পাপী গতি, 

ক্ষন মম দোষ যত। 

চিরকাল আঁশ। আছে মনে, 

হেরিব নয়ন ভরি অচিস্তা মূরতি, 

সফল হইবে নন, 

ফাকি দিব দণ্ডধরে, 

গাওবগণের সনে থাকিব সতত । 

( অকন্মাৎ চতুর্দিকে অলৌকিক 
জ্যোতিঃ প্রকাশ) 

আননিত হও মন। 
মনোহর বিঞ্ক জ্যোতিঃ ! 

প্রফুল্ল অন্তর মম। 

না নাঃ 

ুর্ণমুদ্তি দেখিতে বাসন! । 



_ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ |. 

না কর বঞ্চিত দেব! 

দেখাও দেখাও রূপঃ 

বিশ্বরূপ ভগবান্! 

গ্রবল বাসন] বড়, 

আস্তরিক ইচ্ছ। পূর্ণ কর ইচ্ছাময় ! 
( দৈববাণী ) 

ধন্য ধন্য পরীক্ষিত! 

অতুলন তক্তি ভোরে বেধেছ আমারে। 

সফল করহ বা, 

হের পূর্ণরূপ। 

(শূন্যে বিষ্ণুর আঁবিভাঁব) 
গরী। (উর্ধ মুখে) 

ধন] দেব অপার মহিমা! 

জনমের শুভ দিন আজ) 

জয় জয় অচিস্তা স্বরূপ! 

জন্মেজয়ে দেখ'দীননাথ ! 

কোথা গিতঃ অস্ভিম সময়ে! 

কই ধর্মরাজ! 

নারায়ণ মন্মুখে আমার ! 

ভয় বিষু-_ 

(প্রাণত্যাগ ) 

(পরীক্ষিতের মৃত শরীর হইতে অদ্ভুত তেজ 
বিনির্গত হইয়া উর্ধে বিচরণে লীন 

হওন ও বিষ্ণুর অন্তর্ধযান), 
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(মহিষীর প্রবেশ ) 

মহিষী। কই নাথ! 
একি একি। 

শূন্য বাণী হইল সফল? 
সত্য সত্য হইন্ু বঞ্চিত? 

সত্য হস্তিনার চূড়া গড়িল খসির়া? 
সত্য পতি সেব। মোর হ'ল উদযাপন? 
না) না, ভুল কথা । 

ইহলোকে গতি মেব! ফুরাইল বটে, 

"“কিব। ক্ষতি তায় ? 

যাৰ নাথ মনে গরলোকে, 

সেবিব যেখানে তারে। 

গতি গেব। চিরদিন ক'রে থাকে সতী, 

সহ্হীরে ছাড়িতে পতি নারে কদচন$ 

সার কথ! জাশি চিরদিন । 

কোথা মা উদ্ভুরা সতী! 

পতি ভক্তি শিখাও আমারে, 

সতীকুলের আদর্শ মা তুমি ! 
যবে সপ্ত মহাঁরধখী করি কুমন্ত্রণা, 
্বীয় ধর্ম নাশিয়ে সমূলে, 

অন্যায় সমরে বাঁধল স্বশুরে; 

কেঁদেছিলে ম1 জননী, স্বামী লয়ে কোলে । 

স্বামীর নর্গিনী হ'বে বলে, 

উদ্যত হইয়েছিলে 

বিসর্জন করিতে জীবন ! 

শোন নাই বারণ কাহারও | | 
ররর ররর 
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শেষে বিষুণ উপদেশে, 
কুমার ভাবিয়ে গর্ভে, 

ন্বখ শাস্তি পতি পদে করি সমর্পণ, 

রাখিলে জীবন সতী! 

পরে সময় হইলে আগত, 

গ্রনবিণে পুক্ররত্বে 

ধাত্রীকরে অর্পিয়ে নন্দনে, 

সংনারের হুখরাঁশি দিয়ে জলাগলি, 

পতিলোকে করিলে গমন ॥ 

সতীত্বের পরিচয় পাইল জগত । 

আজ মাগো আমারও সেই দিনঃ . 

হারায়েছি স্বামী রত্ব $ 

স্থখ শুন্য হ'য়েছে সংসার, 

পরমায়ু হয়েছে নিঃশেষ; 

মহামায়া ছাড়িয়াছে মোরে, 

মহীতল ছাড়িব এখনি 

গুতিবন্ধক নাহি কিছু মোর। 

দেও দেও শিক্গ। মোরে, 

নহে কণক্ক রটিবে নামে তব্। 

বলিবে সকলে $-- 
“উত্তরার বধৃঃ হের আচরণ তাঁর, 

' গতি ছাড়ি ধরাঁতলে আছে অভাঁগিনী |” 
না না, 

| জিতে দিবন! কারও 

সেইগাপ বাণী, 

যামীলন্ব লভিব এখনি। 
০০০০০১০১১১১ 



মন্ত্রী। 

রত 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ৬৯ 

( পরীক্ষিতের চরণ ধারণ 
পূর্বক ) 

নাথ! চিরদিন সঙ্গিনী তোমার; 

অদ্ধাঙ্গ রাখিয়ে 

কেন চলিলে প্রাণেশ? 

বিষম যাতনা নাথ! 

পেয়েছ ক-দিনে, 

বড় ক্ষোভ তায় মোর ॥ 

মেবিতে গাইনি একদিন 

চল চলঃ 

শ্রীচরণ করিব সেবন, 

দুঃখ দুর হইবে সমূলে 

চিরানন্দে রব ছুই জন। 

ডাক, 

শীঘ্র ভাক মোরে, 

দেখিতে না পারি আর 

এ অবস্থা তব? 

) 

ও (ছুইজন প্রজার সহিত মন্ত্রীর 
প্রবেশ) 

হায়! 

হন্তিনার সুখ সুর্ধ্য হল অস্তমিত, 

পাণডব গৌরব দগ্ধ হ'ল এতদ্দিনে। 
কোথ। গেলে নরনাথ ! 

কি দোষে ত্যজিলে পদাশ্রিতে? 

কারে দিলে রাজ্য ভার; 

কার কাছে রাখিলে তনয়ে? 



& পরীক্ষিতের ব্র্শাপ। 
সহিষী। মন্ত্িরাজ! 

শীন্ব জাল? অগ্নি কুণ্ড, 

এখনি ছাড়িব প্রাণ 

অনলে গশিয়ে । 

হতেছে ধিলম্ব বড়, 

কর চিত] আয়োজন। 

মন্ত্রী। একি, কহ মহাদেবি! 

শিশু পুত্র জন্মেজয়ে তব? 

কার কাছে রাখিব জননী? 

স্থির হও তস্তিন1 ঈশ্বরী। 

যা ছিল ধাঁতার মনে, 

ই'ল সম্পাদিত? 

মহিষী। না, না, মন্ত্রি! 

শীপ্র জর চিত1 আয়োজন। 

জন্মেজয়ে পালিও যতনে । 

শাস্ত হও ম1 জননী | 

বিধি ইচ্ছা! ছইল পুরণ; 
দৈব বিড়ম্বন1] সব। 

গদানত গুত্র মোর তব, 

কি বলিয়ে তাজিবে জননী? 

ছাড়িলেন পিতা, 

মা যদি ছাড়েন আজি, 
মরিব সকলে! 

মন্ত্রী। রোদন সম্বর মাতঃ! 

প্রভু শোকে আকুল পরাণ, 

হেরিলে রোদন তব. 
রিলে ছলে রাতের 

প্র-গ্র 
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নাহি থাকে দেহেতে পবন ) 
শৃন্যময় দেখি দশদিক, 

কর্তব্য কি না পাই ভাবিয়!। 
শুন প্রজাগণ! 

সংবাদ করহ সবে। 

সতকারের কর আয়োজন, 

গঙ্গাতীর আজ শ্বর্ণপুরী ! 

হ1, দেব দোষে, 

এই মনস্তাপ! 

অন্ধকার অন্তরে সতত, 

রাজ্যময় অন্ধকার, 

অন্ধকারে পরিপূর্ণ ধরা ! 

(পরীক্ষিতের মৃতদেহ 
_লইয়! মন্ত্রী ও প্রজা- 

দ্য়ের প্রস্থান ) 

পরি। চল মাগে ! 

মহিষী। আর যাব কোথ| ? প্রাণেশের হব সাথি_____ 
(কাঁদিতে কাদিতে পরিচারিকার 

সহিত প্রস্থান ) 
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দশম গভন্ক | 

ভাশীরথী তীরে শশান ভূমি। 

প্রজ্বলিত চিতায় পরীক্ষিতের স্বৃতদেহ দগ্ধীভূত 

হইতেছে, মন্ত্রী ও প্রজাগণ দগুয়মান ; 
শুন্যে স্ব শ্ব বাহনে ইন্দ্রা্দি তেত্রিশ 

কোটা দেবতাগণ ও স্বর্ণাসনে 
স্বীয় শরীরধারী পঞ্চ- 

পাঁগব ও অভিমনুত । 
গ্র-গ্র। ধন্য ভুমি কুরুকুলে কীত্তিরান্ রাঁজ।, 

গুণ গান করে তিন লোক । 

পুষ্প বৃষ্টি চিতার উপরে ! 
কোন্ পাপে, ওরেরে নিঘয় বিধি, 
সর্পাঘাত রাজ শিরে। 

হায়ঃ হায়, 

কোন্ পাপ দেখে, 

গ্রাসিল করাল কাল. 

রাজারে আসিয়ে! 

স্থির কথা, 

জিত ক্রোধ নর মধ্যে নাহি একজন, 

নছে, ৃ 

কোন্ লাজে, কোন্ অপরাধে, 



দ্বিপ্র। 
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মর্মভেদী অভিশাপ, 

রাজার ললাটে গ্রদাঁনিল মূ শৃঙ্গী ! 

আরও যোগী তারা, 

ক্ষমাই সর্বন্থ ধন তাদের ; 
তবু ছুরাশয় ন! ক্ষমিল মহারাজে, 

বিস্তারিল ক্রুর ক্রোধ অবিচার্ধয ভাকে। 

ধিক ধিক খষিকুলে। 

উঠ উঠ প্রজানাথ ! 

দীন প্রজাগণ তব কাদে হাহ! রবেঃ 

বারেক সম্ভাস পুত্র সবে; 

যুড়াক শ্রবণ, শুনি সেই অপূর্ধ্ব বচন। 
বহু খণে খণী মোর] তোমার সদনে । 

কিআছে এই অসার জগতে, 

তব খণ শুধি বিধিমতে। 

অকৃতজ্ঞ কুনস্তান মোর 

দিব গ্রাণ বিসর্জন ও রাজীব পদে, 

তব দয়ার প্রতিদান এই। 

মন্ত্রিবর ! 

শ্মশান সমান রাজ্য পরীক্ষিত বিনে ঃ 

আর না ফিরিব পাপপুরী। 

শূন্য রাজ্যে, গাপ রাজ্যে 

নাভ প্রয়োজন । 

পুড়ি চিতানলে 

নিবারি মিবারি এই নিদারুণ শোক । 

য! কহিলেঃ মতা লাখ?! 

জীবনেতে নাহি গয়োজন | 
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মন্ত্রী । 

পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। 

জলে প্রাণ শোকানলে, 

ঝাঁপ দিই চিতানলে সবে 
ধার্মিক প্রজাগণ, 

অনুপম রাজ ভক্ত সবে। 

তোমাদের ভক্তি গুণ 

গীবে সমীরণ যুগে যুগে। 

লোকালয়ে মরুভূমে প্রান্তরে কাননে, 

নদী বক্ষে শন্যীপথে সকল স্থানেতে, 

সজোরেতে সমীরণ গাবে ভক্তি গুধ। | 

নাগ লোকে, নরলোকেঃ দেবলোক আদি, 

সর্বলোকে শন শন রবে; 

অতুলন ভক্কি গুণ গাবে সমীরণ। 

স্থির হও সবে, 

মরণেচ্ছ। ত্যজ বিধিমতে । 

হায়! 

কোন্ উপদেশ আছে 
অসার অন্তরে মোর, 

গ্রদানিব এ মহা সময়ে? 

ওহে! পারে কিরে কভূঃ 

চক্ষুহীন চক্ষুহীনে দেখাইতে পথ ? 

মহাশোকে আচ্ছন্ন হুদয়, 

বিহীন বিবেক, 
কেমনে বুঝাঁব আমি প্রন্কতি সকলে ! 

হে মধুস্থদূন [. 
রক্ষা! কর দীন প্রজা সবে । 

হে ধীমান্ প্রকৃতি সকল + 
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সত্য বটে প্রভু শোকে বিতাড়িত প্রাখ,-. 
সত্য রাজ্য হইল অনাথ». 
সত্য পাপ ঘেরিল সংসারে. 

সত্য শোক অনিবার্ষ বটে 

কিন্ত তবু বুঝ মনে, 
«অনিত্য সংসার স্থল” । 

শোক, হর্য, তেজ, দস্ত, দুখ, দুঃখ.আদি 

বৃথা এই ক্ষেত্রে সরা 

কে কার? কিছুই না। 

ইন্্রজালে আবদ্ধ জগৎ, 
পরিবর্তন গলে গলে। 

অকারণ মোহ, শুদ্ধ মায়ার কুহক। 

দাও ক্ষোভ তাঁড়াইয়ে 

ধর ধৈর্য্য মনে, 

কর কার্য, কার্ধ্যাঁধীন জীব । 

হও কর্তব্যের অনুগত, 

আলিয়াছ যাহ। লাগি এভব সংসারে। 

কেন মিছে অভিভূত মোছে? 

শ্মর প্রাচীন কািনী, 

£মরিলে না ফিরে একজন” । 

ভাবি এই স্থির বাক্য 
শান্ত কর চিত। 

গ্র-প্রজ]।. কৌরবের কুলে যোগ্য মন্ত্রী তুমি 
উপদেশ অটুট তোমার। 

জানি সব 

কিন্ত তবুজ্ঞান হত শোকে ! 



৭৬ 

মন্ত্রী। 

প্রীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ । 

বাই মোরণ, 

রাজার অস্তোষ্টিক্রিয়! কর বিপ্বিমতে , 

দেখিতে পারি না আর নিদারুণ চিত! 

(মন্ত্রী ব্যতীত সকলের প্রস্থান ) 
বুঝাইনু প্রজাগণে, 
কিন্ত মন ত বুঝে ন! মন। 

হয়ঃ নরনাথ! 

সর্ধবগুণাকর তুমি, 
তিনলোক গুণে বাধা তব, 

আমি ছ্রাঁচার 

কোন্ গুণ ভু'লব তোমার । 

পাষণে কঠিন হিয়ে নির্মিত আমার, 

তাই আছে, 
ছ'র গ্রাণ এখনও সজীব 

ভুলি তব অকপট মায়! 

এখনও জাব্নে সাধ? 

এখনও মহীর সুথে আছি অচেতন ? 

হে বামনে! 

যুক্ত-করে এ মিনতি মোর, 

ছাঁড় ছাড় সংসার সম্ভোগ. 

চিল সেই পথে, : 

যে পথেতে পুনর্মিলন পরীক্ষিত সনে 

হবেরে আবার ত্বর1॥ 

একি শুনি ? 

মহারাজ্জী কন্বর ? 

না, না, হকভ্রঙ মোর। 
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হে বিধাতঃ! 

রক্ষা কর হদিকম্প হতে | 

মলিনবেশে পুজ্রকোলে কাদিতে কাদিতে 

মহিষীর প্রবেশ। 

মহিষী। মন্ত্রি! 

দেববাক্য.নারিনু রক্ষিত্তে ; 

ধর জন্মেজয়ে, 

ঝাঁপ দিব চিতাঁনলে। 

দেবগণ ! 

ক্ষমিও অধিনীদোষ। 

( চিতার দিকে অগ্রসর ) 
মনত্রী। €সন্ভুখ অবরোধ পূর্বক ) 

জগৎ! একি কাণ্ড তব? 

স্থির হও দেবি! 

হায় মাতঃ! 

রাজরাণী রাঁজমাতা তুমি ॥ 
একাকিনী উন্মা্দিনী ভাবে 

রাজপথে, ভীষণ শ্মশানে-- 

মহিষী। অবোধ সচিব! 

কিবা ভয় ভীষণ শ্মশানে ? 

অন্তরে শ্মশান বাধা মম ॥ 

বিশেষতঃ পতি মোর 
পড়ি এ শ্াশানে। 

পতিস্থানে আমিঃ 

 গতিপাশে আমি, 
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পতি পাদ্পন্মে আমি । 

কোথা মোর ভয়? 

সাহসের স্থল মোর এই; 
ভয়শুন্ত সর্বদ1 এখানে । 

ছিন্ু বরং ভয়ানক স্থানে! 

গতি অদর্শন স্থানে । 

গতির পরিত্যাজা স্থানে। 

মহাভয় পাইন সেখানে। 

সত্য মন্ত্রি। 

মহাত্রাস এখনও হতেছে মনে, 

ওঁ এখনও নয়নদ্বারে মম 2 

কে যেনরে কৃষ্তকায়, 

ভীষণ পুরুষ, 

করি দত্ত কড়মড়ি ঘোর আম্ফালনে,-- 

কহিল আমারে; 

«তোর মত অসতী কৌরবের কুলে, 
কখন দেখিনি আমি। 

পতি ছাড়ি গাপপুরে আছরে গাপিণি! 

এখনি গাইবে শিক্ষা; 

অসতী তুই । 

ছিছি সতীর সমাজ 

কি কহিবে ভোরে হেরি এই অত্যাচার । 

পাওুবংশে অসতী অসহা অতিশয়”; | 

হে মন্ত্রি! 

এখনও সেই কঠোর ভত'গন! 

রয়েছে কঠিন হিষ্ধে রিধি। 
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পাঁলিও যতনে 

অভাগ। নন্দনে নম । 

বড় জ্বাল, 

মন্ত্রিরে ! বড় জাল! পশেছে মরমে। 

ধর্মশীল প্রাণপতি মোর, 

কিন্তু আমিরে গাঁপিনী বড়; 

শুদ্ধ মোর পাঁপে 

অকালে ভূজদ্ব গ্রাসে প্রাদেশ পতন । 

বিদরিয়ে দেখ বুক মোর; 

বড় জাল], বড় ক্ষোভ, বড় তাপ, 

রয়েছে সেখানে ঃ 

দুর্বল রদণী প্রাণে সছে কিরে এত? 

সতী আমি 

কহ'হে সচিবশ্রেষ্ঠ ! 

সতী আমি, 

কিসে ভুলি হেন গতিশোক ? 

দারুণ দারুণ আঁবাত রে ১ 

ছাড় পথ 

দাড়াও প্রাণেশ!: 

মা জননি ! 

জ্ঞানহীন পুজ আমি তোর, 

শোক মোহে প্রকৃতি হয়েছে জড়। 

কি আর বুঝাব, 

সর্বজ্ঞান তোমাতে আশ্রয় । 

বিচারিয়ে দেখ মাতঃ মনে, 

মায়ায় আচ্ছন্ন ধরাঃ 
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মহীতল শুধু মায়াময়! 

মহিষী। সত্য মন্ত্রি, মায়াময় মহীতল, 

ভ্রিজগৎ মায়ায় ব্যাপৃত ১ 

সর্ধজীব অধীন মায়ায়, 

সর্বশ্থানে মায়ার রাজত্ব । 

কিন্ত এই স্থানে নয়, 

শ্মশানেতে নয়, 

পরাঁজয় মহামায়! শ্শানের.ঠাই ! 
কভু না প্রবেশে মারা পবিত্র শ্মশানে । 

তাই আমি আজিরে এখানে ১ 
তাই আমি মায়। শূন্য বিকট শ্শানে । 
মায়ময় মন প্রাণ, 

বড় আধিপত্য মায়] করছে অন্তরে মম, 

তাই আমি আরজরে এখানে ; 

লাঘব করিব মায়? 

জন্মেজয়ের মায়। আমি ভূলিব আজিরে। 

হা বৎস, হ। প্রাণের কুমার ! | 

'পিত। মাতা হীন হলে এ কিশোর কালে । 

আশীর্বাদ করি হও দীর্ঘথজী বি, 

রোঁগশুস্ত হক কলেবরঃ 

বাড় দিন দিন, 

যশঃ ধর্ম করহ বিস্তার 

স্যরি তব পূর্বপুরুষগণ। 

বড় রে তাপিনী মাতা তোর, 

বৎস! 

রেখ মনে কথা, 
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রেখ মনে আজ্ঞ। মম, 

পালিও জননীবাণী যতন করিয়ে, 

হলে সময় উপনীত । 

রেখ মনে 

অকারণে দুরন্ত তক্ষক দংশিল 

ধার্মিক পিতারে তব। 

রেখ মনে, 

ক্র,র তক্ষক আচরণে» * 

আমি রেজননী তোর, 

দেখে নাই দিবাকর ঘারে একদিন, 

নেই মাত! তব, 
একাঁকিনী, অনথিনী উন্মান্দিনী ভাবে 

রাজপথে, 

পরিশেষে এ মহা শ্মশানে ! 

বেখ মনে, 

শুদ্ধ তার দাপে 

' তুমিরে অনাঁথ আজি 1 

হাহাকার রাজ্যময়ঃ 

বৃদ্ধ মন্ত্রী ছাড়ে গ্রভূশোকে ! 

বদি কতু পাও দিন, 

নিও দিও প্রতিশোধ । 

দেবগণ হও অনুকুল, 

গশরিষ্ষার কর পতিলোক॥ 

€ উর্ধে দৃষ্টি) 

ছ্যা একি রে! 

হের হে সচিব! 
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বিমানে বিরাজে দেবগণ ! 
মন্ত্রী। (উর্ধে দৃষ্টি,করতঃ) 

কই দেবি? 
দেখিতে নারিন্নু কিছু। 
হায় মাতঃ1 

পাপী আমি, অন্ধ আমি, 
দেবদর্শন হলে! না কপালে। 

মহিষী। দেবগণ! ॥ 
সুপ্রসন্ন হও সবে। 
সাধি সতীকার্ 
পশিয়ে চিতা অনলে। 

(শুন্য হইতে) 
ধন্য রাণী জগৎ মাঝারে, 
সতীর আদর্শ ভবে তুমি; 
অস্তে পাবে পতিলোক। 

হের এ মহাত্মা ছ জনে, 
পঞ্চপাণগ্ব আঁর পরীক্ষিত পিতা! উনি। 
গতিপুণ্যে তব, 
আগমন হেথা সকলের। 

পতির ভীবাত্মা তব বিরঁজে এখানে; 
হ'ক দেহ ভক্্মীতৃত,. 
পুনঃ এক অপুর্ব শরীর আশ্রয় 
করিবে আত্মা । 

মহি্ষী। ধন্য পতি মম, 
ধন্য আমি মহিষী তাহার । 
মিশিবে সতীর আত্মা . 



মনত্রী। 

পর ত্রদ্মশাপ। 

গতি আত্মা সনে। 

মন্ত্ি! 
রেখ জন্মেজয়ে। 

( উন্মাদিনী ভাবে চিতায় পতন) 

একি, একি আশ্চর্য ঘটন! 

দিব্য চক্ষে জগৎ কর নিরীক্ষণ, 

শ্রেষ্ঠ সতী কৌরবের কুলে। 

জয় নতী ! 

লভ শিক্ষা ত্রিলোকের নারী। 

, সফল হইবে জন্ম, 

সতী সৎকার করি বিধিমতে। 

হে অনল সর্বগ্রাসী তুমি, 

রাখ দম্পতীর অস্থি এক তিল $ 
প্রদানিব জাহ্্বী সলিলে, 

গুঁজে কর্তব্য কাজ 

হবে হে সাধিত। 

ওহে! 

দেখিতে দেখিতে ভন্ম দম্পতীর দেহ। 

নাই, সতী চিতা 

 করিগে নির্বাণ, 

অস্তিমে নির্ব্বাণপদ পাহব নিশ্চয় 

( চিত! নির্ববাণ পুর্ববক দুই খণ্ড 
অস্থি গ্রহণ করতঃ) 

| জয়ি গঙ্গে! গতি প্রদায়িনি ! 
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গঙ]। 

মন্ত্রী। 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ | 

ধর অস্টি, 

দান”গতি দম্পতিদ্বয়েরে। 

গঙ্গাজলে অস্থি প্রদানকালে সহমা 

গঙ্গাগর্ভ হইতে মকরবাহিনী 
গঙ্গার উত্থান এবং 

নিক্ষিপ্ত অস্থি গ্রহণ 
পুর্ববক। 

ধন্য পরীক্ষিত, 

ধন্য পত্ধী ভবে তার, 

সতী অস্থি কঠমালা মম। 

একি রে প্রভাত আঁতি মোর! 

মু্তিমতী গঙ্গা__ 

( অতিশয় বিস্মিত হুইয় অতীব 
ভক্তি সহকারে স্তুতি) 

জয়, মকর বাহিনী, পতিত পাঁবনী, 

দয়াময়ী; | 

জয়, সরহ্বতী সঙ্গিনী, যমুনা ভগিনী, 

জলময়ী। 

জয়, রসাতল গামিনী, দেৰী মন্দনাকিনী, 
ধরাবত দ্মনী 

জয়”ছরি পদবিহবারিণী, কমগুলু বাঁসিনী, 
নারাম়খী। 

জয়, ভোগবতী ভামিনী? ভবশিরে ভ্রমিনী, 

হেভবানী£ 



পরীক্িতের ব্রন্মশাপ । 

জয়, দেবী অলকানন্দ, তক্তজনে' আনন্দ, 
বিবর্ধিনী। 

ভয় জঙ্ছ, ভঠর তলে, আনন্দ কুতুহুলে, 

বিরাজিনী। 

জয়ঃ সগর সম্তানে, অপূর্ব গতি দানে, 
উদ্ধারিণী। 

জয়, ভ্রিলোক বন্দিলী, সুরলোক রক্ষিণীঃ 
সুবধূনী; 

জয়, পাতকী কামনা, শরণ্য বাসনা, 

পিদ্ধ কারিণী। 

মাত! আমি অভাজন, বিহীন সাধন 

পাপা অতি 

ভার মোরে তারিণী, ভগ্গীরথ ভাবিনী 

হে ভাগিরথী ! 

(শুন্য হইতে ) 
জয় দেবী, অপার করুণা । 

মুহুর্মহুঃ পুষ্পবৃষ্টি) 
সহসা জল মধ্য হইতে অন্যান্য 

জলদেবীগণের উত্থান 
ও গীত। 

মায়ের প্রাণে অপার করুণা 

উথলে সদা ভকতেরি তরিতে । 

যে জন ডাকে কাতর অন্তরে, 

অমনি মাগো কৃপা করে তারে, 



৮৬ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। 

অবোধ অজ্ঞানে, পরম জ্ঞানদানেঃ 

তোষ তার! জানে ভ্রিলোকেতে ॥ 

( দেবগণ প্রভৃতির অন্তর্ধান। 
গঙ্গা ও জলদেবীগণের 

জল মধ্যে প্রবেশ) 
মন্ত্রী। শূন্য ধরাতল! 

অশান্তি শ্মশানে এত্ব। 

চল হে কুমার, 
হও রাজ পুন্য সিংহাসনে । 

(জন্মেজয়কে ক্রোড়ে লইয়া 
প্রস্থান ) 

তৃতীয় অস্ক- প্রথম গভাহ। 
স্পা এ ০০ 

বাজনভা । 

জন্মেজয়, মন্ত্রী, প্রজাগণ, সভানদ্গণ। 
জন্মে। গর্জে ক্রোধ ভীম বেগে, 

বছদিন--বহুদিন সহিতেছি এ মর্ম যাতন]। 

সময় আগত এবে, 

উপেক্ষিতে নারি আঁর। 

মারি পিতৃঘাতি অরি 



মন্ত্রী। 

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাঁপ ৮৭ 

ছুরস্ত তক্ষকে । 

ঘুচুক সংসারে সর্প ভয়, 

যাক ভুলি নাগ নাম ত্রিলোকের লোক। 

উপকারী উপদেষ্ট। উতঙ্গ তাপস মম, 

সক্ষম উপদেশ তার 

শিরেধরি পালিব যতনে । 

ওহে, 

আশ্চর্য মন্ত্রের তেজ! 

তরু সনে হ'য়ে ভল্মাভূত 

পুনঃ সে জীবিল দ্বিজ পাদ্প সহিত! 

কিন্ত, হে মন্ত্রসিদ্ধ দরিদ্র কাশ্যপ। 

বৃথা শিক্ষা তব । 

দরিদ্রতার জ্ঞানহীন তুমি, 
অর্থই পরমার্থ বোধ তোমাঁভে নিশ্চিত । 

অর্থলোভে হইলে উন্মত্ত, ' 
না বুঝলে সার বন্ধন 

রাজার জীবন দান, 

মায়! নাগের মায় জালে 

পড়িলে অবোধ! 

হ'লে প্রত্যাগত গৃহে 

লভিয়ে প্রচুর ধন! 

রটিল ধরণী তলে 

“অর্থ লোভী দরিদ্র কাশ্যপ?। 

ছি ছি, কেন হেন উচ্চ মন্ত্র কর উচ্চারণ 

অযোগ্য বদনে তব! 

সমুদায় দেবতার বিড়ম্বন|। 
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জন্মে। 

পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। 

রাজপথে প্রথম দর্শনে, 

অমিল হইল আগে তক্ষক কাশ্যপে। 

শেষে ছুষ্ট ধুর্ঘনাগ 

পাতিল ছলন।ঃ 

বাঁপধল সখ্যতা ডোরে দরিদ্র কাশ্যপে 

মানি পরাজয় তার ঠাই। 

দিল ধন অগনণ, 

ভূলিল নির্বোধ দ্বিঈ। 

ক দিয়ে ভুগাৰে মোরে? 

সৃষ্ট বস্তু সনে 

কি আছে রে হেন দ্রব্য বিধির স্থজিত, 
তাই লাগদান করি মোরে 

পবে গ্রাণ রোষানলে? 

আরে আরে 

পিতৃঘান্ি ছুর্জর় তক্ষক ! 

নিশ্চিন্তেতে কেন নিদ্রা আর? 

তাজ ক্ষণ নিদ্রা ঘোর, 

অত্যন্ন বিরাম। 
বড় উপকার তুমি করেছ আমার, 

তেই প্রতি উপকার করিম্থ বতনে। 

সাধিয়ে আদিত্য.দেবে 

তোমার কল্যাণে, 

করিনু উদয় মহানিদ্রা দিন তব; 

সুখে যাও চিরনিদ্র সর্ধনাগ সনে। 

হে জগৎ! ক্ষম মোরে, 

হে বৃদ্ধ সচিব! 
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হের নীচ আচরণ, 

হয়ে আছে বিল্মরণ মাতৃ আজ্ঞা । 

শ্রুত আছি তব ঠাই, 

মাতৃ আজ্ঞা মোর প্রতি; 

মাতার আদেশ নির্মূল করিতে নাঁগকুল। 

মা। গম দোষ সস্তানের, 

তবাদেশ ভূলি হয়েছে কঠিন পাপ। 
শাম্ত হও সতি! ৪ 

অচিরিতে পাপ রাশি 

করিব নির্মল। 

তোমার রোদন, তোমার বেদন 

অন্ুক্ষণ অস্তান্দহণ করিছে জননী 

কর মাতঃ আশীর্বাদ, 

যেন পুরে মনোরথ; 

যেন মতীর রোদন ফল গায় ছুষ্ট নাগ। 

মন্ত্রি রাজ! 

প্রতিহংস। প্রতিক্ষণ চাহিতে হৃদয় 

বিল্ঘ অবিধি আরও 

শুনেছি.বিধির বিধি 

যজ্জে মোর বিদ্ব বৃতর | 

কর ত্বর1 যজ্ঞ অনুষ্ঠান, 

সতকেতে সর্পসত্র করিব সমাধা। 

দেখি 

ত্রেলোক্য মাঝারে 

কোন জন করে ভঙ্গ নাগবাগ 

শুনিব না অনুরোধ কারও । 
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আলি বদি পন্মযেনি 

কহেন জামারে 

জন্মেজয়, কর ভক্ষ সর্প যজ্ঞ 

পরিহর লাগহিংস]। 

নিস্ফল হইবে বাক্য তার। 

যজ্ঞ হেতু প্রাণ পণ। 

হে সমাগত সভাজন ! 
শুন নিবেদন» হও অন্মুকুল” 

বদ্ধ করি একত] হৃদয়ে, 

পূর্ণযাগ কর সবে। 

কহ দূত গণে, 

ঘোঁষণা করুক সর্বরাজ্যে । 

হস্তিনার সর্প সত্র হ'বে অনুষ্ঠান। 

বাও গ্রজাগণ! 

হস্তিনার রতি ঘরে ঘরে 

জানাও সবারে, 

নাগ যজ্ঞ হবে আরম্তন, 

মরিবে পরীক্ষিত অরি 

সবংস সহিত। 

নাতুক আনন্দে সবে, 

তুলুক পতাকা গৃহে ছুড়ে 
করুক মর্জলাচার বিধি অন্ুসাঁরে । 

যাও হে অমাত্য শ্রেষ্ঠ! 

আন ড়াকি 

চণ্ড ভার্গব, বেদব্যাঁস মার্কণ্ পিঙ্গল, 
মহাঁতপ1 উদ্দাপক, দেবল লোমাঁশ। আদি 
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সঘাভিক খষগণে সবে। 

আন্মন কলে নভাতলে, 

ব্রতী হউন যজ্জে মোর; 

অংসারেতে স্থপণ্ডিত যাগ কার্যে এ'র| ॥ 

কালাকাল গায় সর্বজনে 

শ্রেন্ঠ হোত। চগুভার্গব। 

মন্ত্রী। উপযুক্ত আজ্ঞা যুবরাজ । 

শুনিলে হে সভাগণঃ 

শুনিলে হে রাজাদেশ গকৃতি মকল। 

মিথি সবে এক মনে 

যাগ কাধ্যে কর মনোযোগ । 

ঘুচাও খনের ব্যাথ! 

হেরি পরীক্ষিত অরি সবংসে সংহার। 

চলিন্থু তাপসাশ্রমে আমি । 

(প্রস্থান) 
জন্বো। মন্ত্রণাতে রমণী প্রধান। 

যাই এবে প্রেয়সীর পাশে, 

কহি যজ্ঞ কথ। সবিশেষ । 

(প্রকাশে) সভ] ভর্ম কর সবে, 

বিরলেতে করিব মদ্ত্রণা। 

যক্ঞ সিদ্ধি করহ দৃঢ় ভা, 

' হও কর্তবের বশীভূত সবে। 

(প্রস্থান) 



৯২, পরীক্ষিতের ব্রহ্গশাপ । 

দ্বিতীয় গভাঙ্ক | 

রাজপথ । 

(বঙ্গীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্কন্ধে করত 

রাজভূত্য চতুষ্টয়ের প্রবেশ) 
প্রভূ । ওরে ভাই ধর, ধর 

ফেঁটে গেল কাদ-- 

দ্বিভূ। আরে মলো, 

তুই খাল। কি সুজ্জিকানা £ 
আমার ঘাড় কি খালি? 

প্র-ভ। উঃ,আর কোন শাল! কর্ষে এমন কাম, 

ছুটছে গায় কাল ঘাম! 

বাবা রে-বাব- 

একান মণ ভার! 

( অতি কঞ্টে স্বন্ধ হইতে ভূতলে ভার রক্ষ| ) 
প্র-ভূ। বটে? 

হবেন। দশমের? 

বলে একান্ন মণ! 

শ[ল] যেন ননির পুডুল। 

তোল মোট, 

বলেছেন মন্ত্রী মশায়, . 
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মা 

দেরি হ'লে হবে সাজা। 

প্র-ভু | মাইরি, 

আর আগে নে গেলে বুঝি দেবে খ'জা ? 
চতু-ভূ। ওরে ভাই, 

চল চল, সাপনাঁপযগাফুরিয়েযার, 

কাল তোরা ছিলি কোথায় ? 

এমন মজা দেখিলি নে? 

অগুণে গড়েছে সাপ পালে পালে; 

কত রংঙের কত বিরঙের | 

কালো নিলে, হলদে, সবজে। 

বিশ হাত, পচিশ হাত, ত্রিশ হাঁত, 

মেয়ে মন্দা কত রকমর সাঁপ। 

তৃ-ভূ। দূর শালা ঢোসারাম, 

যোগ্য হবে যে কল) 

কোথায় তুই দেখলি সাপ? 

চভু-তৃ। হই]? বলিস কিনে? 

তবে হয়ত সপ্পে দেখিচি। 

ভূ-ভূ। দুর শাল! কাডিল! 

চল্ এখন যাই মোরা । 

ভারস্কন্ধে লইয়া সকলের প্রস্থান। 

ছুইজন সৈনিকের প্রবেশ। 
গ্রসৈ। রাজ আজ্ঞা পালিৰ যতনে 

কিন্তু ভাই ভয় করে দ্বিজগণে। 

বিরোধিলে যজ্ঞ দ্বার, 

পাছে রোষে দান করেশাপ? 

দ্বিসৈ । অন্যায় আশঙ্কা তাহ]। 



৯৪ পরীক্ষিতের ব্রদ্ষশাপ। 

রাজ দাস রান্গ আন্ঞাকরী মোরা 2 

রাঁজান্ঞা পালিব যতনে । 

বীর নাদে ব্রহ্ম শাপে ভীতি প্রদশ নে, 

কভু না ভরিব ৬াই ! 

গ্রাণ পণে রঞ্ষিব তোরণ। 

প্রসৈ | কিন্তু ভাই, যদ্দি দেখি তেমন, 

পলাইব আমি 

প্রাণ বড় ধন। 

দ্বিসৈ । ছার তবে সৈনিকের পদ; 

ভীরুজন সেনাপদ যেগ্য নহে কভু । 
কাপুরুষে যায় প্রাণ, 

সৈনিকের ধন্ম নহে উহ] । 

ওরে ভীরু নীচ মতি, 

শুনে যদি সেনাপতি হেন বাঁণি, 

থাকিবে কি শির তব? 

রা্গপ্রোহী ছুরাচার? 

প্র-সে। জানাও কেন ভাই? 

জানি স্ব। 

চল যাই সেনাপতি ঠাই। 



পরীক্ষিতের ব্রন্দশপ | ৯৫ 

তৃতীয় গর্তাঙ্ক। 
কুপ্তীকানন। 

( বপুষ্টম! ) 
বপু। কেন পূর্ণ হাঁসি শশী বসিয়ে অঙ্থরে ? 

| হে তারকা রালি, 

কেন আর্জি উজ্জল অধিক ? 

কহরে গগণ, 

কেন মেঘ আবরণ ন1 দেখি তোমাতে ? 

ফুটন্ত কুন্তরম চয়, 

কেন হেরি নব ভাব? 

কেন আজি সুনৌরভে মেদিনী মাতাও? 

একি রে ভ্রমর ? 

(তওয়াগিয়! ম্ধাধার জল কমলিনি॥ 

গুদ্ধ স্থলপদ্মে কর মধু অন্বেষণ ? 

হে মধুপ, 

ফি আনন্দে উল্লাসিত চিত, 

ভাই ছাড়ি নলিনীর মুখ 

আগমন এ উদ্যানে তব? 

আছে প্রকৃতির রীতি, 

- দ্লাত্রিকালে নিরব বিহ্ক্ক, 

কিন্ধ তবু কেন পাখি, 

নীমিলিত আখি হয়ে গাও তরু শাখে £ 

 সতা কহ প্রকৃতি শন্দরী, 



৯৬ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ | 

কেন আজি নূতন নিরম? 

বুঝেছি জননিঃ 

প্রাণেশের যজ্ঞ বলি হেন ভার। 

কতক্ষণে হইবে প্রভাত, 

মপিবে শ্বশুরঘাতি দুর্জয় তক্ষক। 

কই নাথ! 

ন। হেরি এখনও কেন কুক্ুম কাননে । 
আমিতেছে প্রাণের সঙ্গিনী সব, 

থাকি বৃক্ষ অস্তরালে 

ক্ষণকাল করিব বৌতুক । 
(বুক্ষান্তরালে অবস্থিতি | 

( সখীগণের প্রবেশ ) 

(গীত) 
বিলাস কানল সখি হের হের লো। 

কত দিকে কত ফোট। ফুল থরে থরে লো ॥ 

মাঁধবীর কত শোভা, গোলাপের কিবা প্রভা, 
ছুটিছে স্থরভি পুঞ্র বায়ু ভরে লো ঃ_- 
আর হের জাতি যুখি ফৌট ফোট লো॥ 
ওদিকে এ গন্ধরাঁজে, ছড়1ইছে শুন্য, 

হৃদয় খুলিয়ে রাখি অকাতরে লো ; 

মধু আশে মধুপ কুল চুমিতেছে লো ॥ 

নব মুকুলে বকুলে, মল্লিকা কেতকী বেলে, 
মোহীল রমনী মনে । মরি মরি লে]; 
মদনের ফুল বাণে জ্বর জ্বর লো ॥ 



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ । ৯৭ 

প্র-সখি। কি স্ন্দর কুসুম কানন 

নেহার নয়ন ভরি; 

চাদের কিরণ মাথি ফোট। ফুল যত 

মনোহর আরও সথি ! 

দ্ি-দখি। কই যুবরাণী বপুষ্টমা সতী? 
প্র-সথি। সত্য ভাই, 

কই সথি আনন্দ রূপিনী। 
তুসখি। চল পুরী মাঝে, 

নাহি সখি উদ্যান ভিতরে। 

প্র-নথি। ভুলিনু স্বজনী সব, 
বাছি বাছি তোল ফুল, 

গাথ মাল; 

স্বহস্তে সাজাব সবে প্রাণের মন্্রিনী। 

দ্বি-সখী । ভাল কথা করিলে স্মরণ, 

নুন্দর কুম্থম তুলি সাজাব হুন্দরী। 

( সকলের পুষ্পচয়নান্তর মাল্য 

গ্রন্থন সমাপ্ত করিয়। ) 

প্র-সথী। অমৃশ্য কুন্থম হার মম 
পুলকে দোলাব সখী গলে । 

ঘি-সঘী। মনোহর মাল পরাইব কবরীতে আমি। 

তৃ-সখী। সুন্দর পবিত্র করে, 

মাজিবে সুন্দর হার। 

প্রসঘি। চল সব ত্বরা, 

আনিগে কাননে প্রাণ সথি। 



১৮ পরীক্ষিতের ত্রন্মশাপ 

বপুক্টম প্রকাশ হইয়। 
বপু। না ন। সখি, 

আছি আমি হেতা---- 

প্র-সখী। কেন রঙ্গ রসময়। এত ! 
বাসনা হয়েছে খড় 

ফুলের প্রতিমা আজ করিব তোমারে» 

ফুল সাজে সাজ' হুলোচন। 

বপু। হে জীবন সহচরী! 
তোমাদের মন প্রাণ, 

আমারও প্রাণ মন 

একই জানিবে সথি ! 

পুরাও বাসনা, 

সাজাও ফুলের হারে মোবে। 

গ্র-সধী। বদ এই তরুবর তলে 

সরলতা র মুণ্তিমতী ছবি ! 
( বপুষটমাকে ফুল হারে সাঁজাইতে সাজাইতে 

গীত ) 

সাজাইব ফুল লাজে সাজ 

আপন হাতে আপনি সখি। 

সাজাব যতনে, তোমা রতনে 

ফুল হার দিয়ে কিনে রাখি ॥ 
ধর সথি পর ধনফুল হার, 

ুধারে ছুলিবে এমনি ধার! ; - 

গোলাপ তুলি রেখেছি যতনে, 

দাও হে কবরী উপরে রাখি 



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাঁপ। ৯৯ 

নবীন! নাঁগরী, আহা মরি মরি, 
নাঁগরে তোমার আনিগে ভাঁকি ॥ 

প্র-সখী। €(সহাসো ) না সখী! 

ভাকিতে হবে ন! আর নবীন নাগরে ; 

আসিছেন যুববাজ 

যুবরাঁণী ধরিতে হৃদয়ে! 
(সখীত্রয়ের প্রস্থান ) 

দুরে জম্মেজয়ের প্রবেশ । 
জন। অনুকূল হওছে কেশর । 

অনুকুল হও শুলী ! 

আদি পুরুষ, হে দেব চন্দ্রম1! 

থাক? অন্কুল মোর। 

তু হও ণবগ্রহ। 
স্থপ্রসন্নে থাক দশদ্িক। 

বিশ্ব বিনাশিনী ছুর্গী দুরিত বারিণী 
দুর কর বিঘ্ন রাশি। 
মা! 

পুর্ণ কর যজ্ঞ মোর। 

( বপুষ্টমার নিকটে গমন ) 
কেন প্রিয়ে ফুল সাজে 

ফুলপ সরোজিনী। 

কি আনন্দে চিত্ত প্রফুল্লিত। 

তাই হেন নব সাজ? 
বপু। কিআনন? 

হে প্রাণকান্ত £ আনন্দ অপার মোর) 

মরিবে শ্বশুর ঘাতি ছুরস্ত তক্ষক, 



১০০ 

জন। 

পরীক্ষিতের ব্রহ্গশাপ 

সাই হৃদি ফাটে হর্ষ ভরে। 

ন1থ, কতদিনে পূর্ণাহুতি 
দিবে হোমানলে? 

কত দিনে সাঙ্গ হবে সপযাগ? 

নির্মল হইলে নাগকুল 

পূর্ণ হবে যজ্ঞ মম; 

( বপুষ্টমার চিবুক ধরিয়। ) 

যাগ সাঙ্গ দনে 

সভ1 তলে যজ্জেশ্বরী বসিবে বামেতে মোর 

এই সাজে ) 

মোহিবে জগৎ 

হবে মোর কামন। পুরণ । 

বপু। প্রাণেশ্বরী ! 

জন। 

লজ্জাধীন। নারীকুল, 

সর্বদ। লজ্জার বশ রমণী মণ্ডলী? 

কেমনে যাইব সভাতলে ? 

কি কহিবে ত্রিলোকের লোক। 

কেন প্রিয়ে অজ্ঞানের কথ।। 

রাঁজধন্ম্ে বধি সিদ্ধি ইহ1। 

পাইবে সভীতৃ গুণ সভাসদ্ সবে 

হেরি তব পবিত্র মাধুরী । 

ৃবদনেঃ চল এবে শয়ন মন্দিরে, 

উপবাশে পরিশ্রান্ত জাঁমি। 

রে তক্ষক! 

পূর্ণ পাপ এতদিনে তোর, 

হিংসার শেষ ফল লভ ছরাঁচার। 



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশপ ১০১ 

চতুর্থ _গভন্ক : 

নাগলোক। 

( নেপথ্যে করুণ শ্বরে 

গীত) 

গেল গেল সব গেল, নাগবংশ ফুরাইল। 
সর্পঘজ্ঞে হস্তিনারাজ, নবংশে সবে নাঁশিল ॥ 
গেল গেল মাত! পিতা, গেল ভগ্নী গেল ভ্রাতা, 

প্রাণের পুন্র বনিতা, যজ্জানলে প্রাণ ত্যজিল। 

হয় এখন কিবা] করি, অনলে প্রাণ পরিহুরি, 

(যে ন) হৃদাত্মা। লইছে ছিড়ি, কে আর রক্ষিবে বল 
হ1 বাস্তুকী নারাজ ! গেল গেল তব প্রজা, 
তক্ষক হ'তে এত সাজ, নাঁশিল রে নাগ কুল। 

বান্থবী। আস্তীকের প্রতি । 

শুন বল বিষম রোদন! 

কাপে কলেবর ব্রহ্গমকোপে, 

_ অবিলদ্ধে যাও যজ্ঞস্থলে। 

হাহাকার চারিদিক 

শোক ছুঃখ পুর্ণ নাগ লোকে, 

মূর্তিমান কক্রশাপ! 



৯০২ পরীক্ষিতের ব্রহ্গশাপ 

ওহে1) কি কঠিন শাপ! 

অদ্ভুত মাতার শাপ। 

যেদিকে তাকাই, 

হায় বৎস, 

যেদিকে তাকাই, 

মুর্তিমান অগ্নি যেন গ্রাম করে আসি। 

ছিল গুপ্ত ভাবে শাপ, 

বহুদিন পরে হইল প্রকাঁশ 

বিনাশিতে নাগবংশ। 

অথও বিধির বিধি কে করে খণ্ডন 

তেই মত্ত্যে সসত্র আজি, 

তেঁই রাজ। জন্মেজয় হস্তিনা নগরে। 

নিদারুণ নাগ যাজ্ঞ, 

শেষ প্রায় হ'ল বর্পকুল 5 

নিস্তার নাহিক আর, 

দেখিতেছি দিব্য চক্ষে আমি । 

পূর্বে বিধাতার বাণী 

করিন্তু শ্রবণ, 

তাই দ্বানিলাম জরৎকারু, 

মহা খধষি জরৎকারু করে। 

প্রসন্ন হইল খষি 
শুনি মাতৃস্তব তব 

তেই সে করিল উৎপাদন 

জিতেন্ত্রিয় আস্তীক তাপগ, 

নাগকুল করিতে রক্ষণ। 

তাই করি উপরোধ, . 



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ । ১৪৩ 

যাও মণ্ত লাকে, 

বিমোহিত কর জন্মেজয়ে, 

ত্রাণ কর সর্পগণে 

ভীষণ রাজ রোষ হ'তে । 

পুত কন্যা ভাই ভগ্নি আদি 

দিন দিন পড়িছে অনলে; 

ফাটে হৃদি নিদারুণ শোকেতেঃ 

ন। মানে প্রবোধ হিয়া। * 

অস্তস্তল পুড়ছে অনলে, 

বাও বাঁও যজ্ঞ হথলে। 

আস্তীক। শান্ত হও মহামাতি ! 

নিবাব” দারুণ শোক, 

ত্যজ” ভয় পুর্ণরূপে 

কর চিত্ত স্থির মহাআুন্। 

প্রাণপণে 

যজ্ঞ বিদ্ধ হেতু করিব যতন? 

তব আশাব্বাদে 

অবশ্য পুরিবে মনোরথ। 

অবশ্য ভুলা ভূপে 

স্বীয় বিদ্যা বলে ? 

সচ্ছন্দেতে সপগণ থাকিবে সনকল। 

মা! 

থাকিয়ে তোমার গর্ভে 

শুনিয়াছি পিতার বচন, 

আমিই রক্ষিব নাগগণে £ 

মম হাতে নাগবংশ থাকিবে অক্ষপ্ন। 



১০৪ প্রীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ 

তাই দেবি, আছে দৃঢ় মন, 

তাই ভয় ন| করি সত্রেতে। 

ভয় দূর কর মাতঃ; 

আত্মীয় স্বজন শোক ত্যজ মা জননি! 

গাপী তারা বড়, 

তেই সে দহিল অগ্থি জন্মেজয় বন্তে। 

প্রধম নাঁগকন্যার গ্রবেশ। 
গ্রনাগ। রক্ষ। কর মহারাজ ! 

পোড়া প্রাণ হোমানলে; 

তাই পুনঃ মহ! শোকঃ 

ভ্রাতা খোর হইল সংহার। 

আছে শুদ্ধ পুত্র এক, 

পক্ষ কর তাবে ।- 

হায় হায় এ যায় পুক্র মম, 

এ যায় অন্ধের নয়ন। 

দাড়া বাঁপ দাঁড়! বাপ! 
মাত। পুত্রে পড়িগে অনলে 

(বেগে প্রস্থান) 

দ্বিতীয় নাগ কন্যার প্রবেশ 
দ্বি-নাগ। নাগ রাজ, কেহ নাহি মম,। 

গুদ্ধ আমি আছি, 

শুদ্ধ আছে প্রাণ মোর 

কিন্তু তাঁও জর্জরিত শোকে । 

রাখ রমনীর প্রাণ 

রক্ষা কর যঙ্জানল হতে; 



পরীক্ষিতের ব্রঙ্ষশীপ ১৪৫ 

ওহো যাই যাই 
আকর্ষণ মন্ত্রের আকর্ষণ _- 

যাই যাই -- 

ধর ধর রাজ!, 

নে যায় টানিয়ে মোরে 

পুড়াইতে হোম। নলে _ 

ধর ধর -- 

( বেগে প্রস্থান), 

তৃতীয় নাগ কন্যার প্রবেশ । 
তৃ-নাগ । হান বীর্য তুমি নাগরাজ! 

চিরদি অশ্িত আমরা, 

নারিলে রাখিতে এই বিপত্তি সময়ে ? 

মহ! সর্বনাশ মোরঃ 

বলবান স্পপ্ডিত স্বামী 

হের রাজ! আকাশ উপরে 

অব্যথ- ব্রাঙ্গণ মন্ত্র তেজে; 

এখনি পাবকে পড়ি হারাবে জীবন । 

সয় কিগে। হেন শোক 

কভু সতী প্রাণে € 

মিনতি করি চরণে, 

ক্ষম অপরাধ মোর 

স্প্রসন্নে প্রাণ নাথে দাও প্রাণ দান। 

এ এ 

এ গেল -- 

এ আশা গেল; 



১০৬ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ 

বাই যাই আমিও সত্বর, 

হুইগে পতির সঙ্গী -_ 

(বেগে প্রস্থান) 
 বাস্থকী। হের বৎস ঘোর বিভীষিকা! 

তুরা যাও যজ্ঞস্থলে। 

না পারি সহিতে আর 

নাগের রোদন। 

ব্রহ্মার প্রবেশ 

ও 

সসম্রমে সকলের গাত্রোথাশ করতঃ ব্রহ্মাকে প্রণাম 

ব্রহ্মা । কি অশ্চে্যয নাগরাঁজ! 

এখনও আন্তীক রসাতলে!, 

নাগ বংশ হইল নিঃশেষ প্রায় । 

শুনেছ আমার বিধি, 

তবে চিন্তা কেন অন্যমত ১ 

পাঠাও আস্তীকে যজ্ঞন্থলে, 

পুর্ণ হবে মনোরথ। 

হে আন্তীক! 

করি আশীর্বাদ, 

হও সিদ্ধ কাম, 

তিন লোকে যশঃ- রাশি, 

কর স্বিস্তার 

সংরক্ষিয়ে সর্পগণে। 

হইন্ু বিদায়, 

যাও ত্বর হস্তিনায় 

| (প্রস্থান ) 



১০৮ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ 

য1ও তুর! হস্তিনায়। 

প্রস্থান 
বাস্কী। শুণিলে বিধাতা বানী, 

আশু গতি করহ প্রস্থান 

(আস্তীককে কল্যাণ করতঃ বাস্থকী 

ও জর কারুর প্রস্থান ) 

আন্তীক। তন্ত করণ স্ুপ্রসন্ন অতি, 

মনোবাঞ্চ! পুরিবে আমার । 

না-গ বংশ মম করে 

পাইবে নিস্তার। 
মাতৃ কুল মাতুন বাঁসকী 

গাবে ত্রাথ মোর তপোবলে। 

যাগ কার্ধ্যে ব্রতী বত দাস্তিক তাপস 

হবে সব পরাজয় বাশ্তীকের ঠাই । 

অপার আনন্দ হৃদি মাঝে! 

ধন্য পিতঃ জরত্কারু ! 

ধনঃ তব তগোবল 



পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ১০৭ 

চত্রথ অঙ্ক । 
স্পা ৫০ 

যজস্থল।। 

মধ্যস্থলে বৃহৎ হোমকুণ্ড সংস্থাপিত 

ষজ্ঞদেবীর চতুষ্পার্খে খষিগণ 

উপবিষ্ট!» নিন্ে বেদীপার্শে 
জন্মেজয় দণ্ডায়মান, 

মন্ত্রী, রাজগণ ও 

প্রজাগণ। 

( প্রথম খষির মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক এক একবার 

হোঁমকুণ্ডে ঘৃতাহুতি প্রদ্দান;ও এক একটা 
* সর্পের শুন্য হইতে হোমকুণ্ডে 

পতন ) 
প্র-খষি। মহারাজ! আসিবে 

অবিলম্বে তক্ষক, 

বাস্থকীর পুভ্রগণ আসিছে এবার । 

জন। শীত্ত্র বধ পিতৃ বৈরী । 

প্র-্ধষি । হে রাজ? মন্ত্র বলঃ 

তক্ষক নন্দন সব পড়িছে পাবকে 1 

দ্বি-খষি। স্থির হও নরনাথ! 



পরীক্ষিতের ব্রক্ষশপি। ২৯ 

আজিই হবে যজ্ঞ পুর্ণ । 
গ্র-ধধষি। আশ্চর্য্য ঘটন ! 

তক্ষকের পুজ্ব যত পুড়িল পাবকেঃ 

কিন্তু কৈ সেই ছুর্মতি তক্ষক? 
জন। কেন ভন বিডৃম্বন! ন! পারি বুঝিতে । 

_. সপ্তদিন সর্প যজ্ঞ; 
তবু নাহি মরিল তক্ষক? 

হে খষিগণ ! 

পিতৃ অরি াগুকর নাশ। 

কর যুক্তি বিধি মতে, 

থাক অন্য সর্পগণ; 

মার আগে দুর্জয় তক্ষক, 

ঘুচাও মনের কালি। 

প্রখধি। মন্ত্রবল শ্রেষ্ঠ তিন লৌকে; 
মুহুর্তেকে তক্ষকে 

পারিব অনলে । 

( মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোমানলে 
দ্বতাহুতি প্রদান করতঃ) 

ন।গ লে!কে নাই দুরাচার। 

কোথা গেল পাপাশয়? 

জন। মায়ার নিদান হুষ্ট 

দেখ কোথা পালাল সভয়ে। 

গাড় পাড় হোমানলে। 

দ্বিষ্ধষি) ভাল, 
ধ্যান করি জানিৰ সকল। 



১১৩ পরীক্ষিতের ব্র্গশাপ । 

(ধ্যানানভ্তর ) সর্বনাশ নরনাথ ! 
যজ্ঞে বিদ্ব বহুতর । 

বারের লয়েছে আশ্রয়, 

'মংকল্পিত স্থরনাথ 

রক্ষিতে তক্ষকে। 

প্র্ধষ । কেন শঙ্কা মহাশয় 
আজ্ঞা কর নরেশ্বর, 

সতক্ষক ইন্দ্রে আনি 

পাড়ি হোমানলে। 

জন। পিতৃ অরির রক্ষয়িতা যিনি, 

শত বার বধ্য তিনি মম; 
দেখাও মন্ত্রের তেজ, 

যজ্তানলে দগ্ধ শচীনাথে। 
মন্ত্রী। মহাশয় ! | 

স্থির চিত্তে কর আজ্ঞাদান -_ 

জন। রাখ যুক্তি সচিব প্রধান! 

দিবা জ্ঞানে অনুমতি 

করিছি প্রদান । 

প্র-খষি। .জয় রাজ! জন্মেজয়, 

সথযাজ্তিক তুমি ধরাতলে। 
অতুলন- সাহস তোমার, 

তেজ বীর্ষ্যে অদ্বিতীয় তুমি । 
হের সভাসদ সবে 

অদ্ভুত দ্বিজের মন্ত্র। 

দেখ দেখ তিনলোক 
মন্ত্রের মহিমা] | 



ইন্দ্র 

পরীক্ষিতের ত্রদ্ধশাপ ১১১ 

(মস্ত্রোচ্চারণ পূর্ববক হোঁমানলে 
| ঘতাহুতি প্রদান ) 

( হস শুন্যে ইন্দ্রাসন সহিত ইন্দ্র ও 
তক্ষকের আবির্ভাব ও সভার 
চতুর্দিকে মহা কোলাহল ) 

দুরে আন্তীকের প্রবেশ 
ও 

এক পার্থে দণ্ডায়মান । 
তায রোষ মহীপতি ! 

নিবার দারুণ ক্রোধ 

হে ছ্বিজেক্র সবে। 

মন্ত্রবল অব্যথ সংসারে। 

ছাড়িলাম তক্ষকের, 

দাও প্রাণ দানমম$ঃ 

বধ বধ হে রাজন ! পরীক্ষিত অরি। 

প্র-খষি। ক্ষম দোষ আখগ্ুল! 

ত্যজ তক্ষকে €ে, 

সচ্ছন্দেতে যাও সুরপুরে ॥ 

(তক্ষকর্কে পরিত্যাগ করিয়া 
ইন্দ্রাসন সহিত ইন্দ্রের. 

অন্তরধন 
বির 

তক্ষকের শুন্যে অবস্থিতি ) 

জন। নাশ ত্বর! পিতৃ অরি। 



১১২, পরীক্ষিতের ত্রহ্মশাপ।: 

কি জন্য অপেক্ষা আর 

ক্র মহাশয় 1 

প্রধ্ষি। হও কাম পূর্ণ রাজা 

(মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোমানলে 
ঘৃতাহুতি প্রদান ॥ তক্ষককে 

অগ্নিকুণ্ডে পতনোন্ুখ 
দ্েখিয়। আস্তীক উর্ধা- 

মুখে মুহুম্বরে )! 
আন্তীক। তিন্ঠ ক্ষণকাল। 

..... (তক্ষকের পুনরায় কিঞ্চিৎ 
_ -উদ্কে উত্থান ও শৃন্যে অবস্থিত ) 

জন । মহাশয়! . 

মন্ত্রব্য্' একি চমৎকার ! 
পাড় তৃর1 তক্ষকে অনলে। 

গ্র-স্ধষ। আশ্্য ঘটন! 

ভাঁল, ্ 

দেখি কিসে থাকে তক্ষকের প্রাণ 

 (আচমণ পূর্বক .আহৃতি 
. প্রদধানো- দেবাঁগ ) 

মন্ত্রী। স্থির হও মহাখাষি ! 
(রাজার প্রতি) যুব রাজ! 

হের এঁ অপূর্ব বালক। 

1 াভীফকে নির্দেশ) 
দেখিটি গ্বচক্ষে আমি, 



পন্থীক্ষিতের ব্রদ্মশাপ। ১৯৩, 

তক্ষকের পানে চাহি 

কি কহিলা গ্নুষি। 
তাই নাহি বৈশ্বানর 

গ্রাসিল তক্ষকে 

দারুণ দ্বিজের মন্ত্রে। 

তে ই ছুষ্ট নাগ-_ 

পুনরায় উঠিল গগণে। 
জন। (আন্তীককে দেখিয়! ) 

একিরে অদ্ভুত দ্বিজ, 
ছল্মবেশে কোন মহাজন। 

(প্রথম খ্ষির প্রতি) 
মহাখ্বন, করুন অপেক্ষ। ক্ষণকাল, 

মনোহর কে তাপস সম্ভাষি যতনে? 

জানি তত্ব সবিশেষ । | 

চণ্ড ভার্গব মন্ত্র ব্যথ” 
দেখি দেখি 

কোন খধি ইনি । 

পূর্ণকাম প্রায় আমি 

সম্মুথেতে শক্র সমাগত ! 

কিবা চিন্তা __, 

বধিতে আর নাগে। 

(আন্তীকের নিকটে গমন ) 
কহ সত্য পরিচয্ন তাপস নন্দন ! 

. লংশয়েতে দোলে মন 
হেরি তব দাপ্তি বল। 

কেমনে আইলে যজ্ঞ স্থলে? 
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যম”্দুত সম দ্বারী 

সুসজ্জিত দাঁরে, 

প্রবেশিতে নারে যম 

গ্রতাবে তাঁদের। 

সমান্য বালক তুমি, 

ভূজবল অত্যল্প তোমাবঃ 

উতরিলে কিসে যজ্ঞ ছার? 

আন্তীক। আন্তীক আমার নাম, 

পিত। মম জরত্কারু, 

মাতুল বান্থকী নাগরাজ। 

কলাণ দান নিত্য ধর্ম মোর, 

করিম কলাণ সেনাগণে, 

নির্বাদে ছাড়িল তোরণ। 

তাই হ'ল 

স্ুষাঁজ্তিক রাজ দরশন, 

তাঁই হ'ল সফল জনম। 

জন।. মধুর আলাপ?! 

কোন্ বিধি গঠেছে তোমারে 

শাস্তি পূর্ণ দেহ খানি দিয়ে। 

কহ সত্য বাণী, 
কোন্ কাধ্যে আগমন হেত1। 

তপোবল আন্ভুত তোমার, 
মন্তরব্্থ করিলে ঈঙ্গিতে। 

আন্তীক। ভুবন পালন জননাথ! 

অতুলন কীন্তিরাশী এ জগতে তব। 
করজকীত্তি বিস্তার 
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রক্ষিয়ে ব্রাঙ্গণ ঝাণী। 

ভিক্ষ। হেতু আগখন হেথা। 

দাও দাও ভিক্ষা মোরে; ্ 

বাড়াও মহিমা তিন লৌকে। 

কর দান, 

কর মোর গ্রার্থন] পুরণ, 

'মুছাও মোর আত্মার রোদন 

বাড়াও সম্মান, 

দেখাও অলৌকিক দান 

ভ্রিলোকের লোকে । 

শ্বর্গ মন্ত্য রনাতলে 

ঘুস্থক সকলে 

আদর্শ আদর্শ দাত 

রাজা জন্মেজয়। 

জন। দান যোগ্য পাত্র তুমি। 

তক্ষকের গ্রাণদান। 

আর যজ্ঞ ভঙ্গ, 

এই ছুটা বিন. 

মাগ” দান অন্য মত যে বারন! চিতে, 

অবশ্য পুরাব আমি। 

প্রখষি। (দ্বিতীয়ের প্রতি) 

বুঝেছ সকল ! 

দেখ দেখ বিধির বঞ্চনা। 
মহারাজ ! 

_দ্বান কাধ্য এ সময়ে নহে। 
যাও ফিরি তাপন কুমার, 



৯১৬ পরীক্ষিতের ব্রক্মশাপ 

সাঙ্গ হ'ল সর্প বাগ 

আদিও প্রার্থন! হেতু 
রাজার গোচর । 

আ্তীক। কর মোর প্রীর্থন1 পূরণ নরনাথ 

জন। ধন জন গো অশ্ব শকট 

কিম্বা এই হন্তিনানগরী, 

লভ' দ্রান মোর ঠাই 
যে বামন! মোনে । 

প্র-খষি। মহারাজ! 

বু বিদ্ব যজ্ঞ তব। 

মায়াবী ভাপ এই 
মায়াজাল করিছে বিস্তার 

ন1 হইও মুগ্ধ ওর মোহে। 

দাও অনুমতি, 

হোমানলে পাড়ি তক্ষকেরে। 

তপোবল দেখুক জগৎ। 
হাতে শক্র, | 

বিলম্ব অবিধি আর। 

রে মায়াবী দুষ্ট খষি! 

কর তুমি ত্বরিত প্রস্থান, 

মায়াজাল না খাঁটিবে হেত1। 

আন্তীক। মহাভ্ঞানী মহাখষি তুমি, 
কেন কর অন্যায় আলাপ! 

মৃহারাজ! 

মহাদাতা, শ্রেষ্ঠ রাজ! 
ভুমি ধরাতলে | : 
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কর তোর বাসন] পুরণ 

রাখ এই তাপস জীবন। 

তক্ষকের দাও প্রণ দানঃ 

যজ্ঞ ভঙ্গ কর মহাজন ! 

ঘুচাও ভুজঙ্গ রোদন, 
কর ত্রাণ বালু কীরে, 

রাখ রাখ নাগ কুল। 

দ্বিখষি। দুরাগর, 

সাবধান মহারাজ! 

ভুলিও না বেদের কুহকে। 

জন। মহাশয়! 

অসঙ্গত কেন মাগ” দান । 

করিছি প্রতিজ্ঞ 

বিনাশিব নাগকুল, 

সর্ব লোকে জানে এই ৰাণী--- 

আন্ভীক। স্যাক্কিক নরনাথ! 

রক্ষ। কর তক্ষক জীবন । 

(কৃতাঞ্জলি পূর্বক 

স্তরতি গান) 

জয় জয় জয় জনাদিনাথ» জযতি যজ্ঞ জীনন, 

জিতেক্ড্রিয় জিত শত্রু জীবদ জীব জীবন । 

স্থন্দর সুশীল তুমেধা যুত, 

সজন সুবিদ্য হৃধির স্ববোধ, .. 

ধর্মশীলো। ধর্্মাত্মন হে পরীক্ষিত নন্দন। 

ঠা 
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ইন্দ্র ইক্ষাকু ঘম যজাতি, 
 শিবি শিখিধ্বজ সোম দাশরঘী, 

মান্ধীতা মরুত পাগু, যুধিষ্ঠির কুবের বরুণাঁদি যক্ঞন্ুন 
মহানু মহান ফ্াষিগণে, 

ব্যাসদেব শিষ্য গণে, 

যাঁদৃশী যজ্ঞ উজলি বসি তাদৃশী যজ্ঞ অতুলন। 

অগ্রিশিখ! দেবী প্রদক্ষিণ করে, 
হরিষে হবি খায় বৈশ্বানরে, 

£বেদধ্বনি পূর্ণ চারিদিকে কি অপূর্র্ব শোভন” । 
ধর্মমরজ সম ধাণ্মিক প্রবর, 

ধনুর্বিদ্যায় গণি রঘৃবর, 
কী্তিন্তস্ত ভগীরথ তুল্য তেজে সূর্য্য কিরণ। 

কৃত কর পু'টে মাগি বর ভিক্ষা, 
নীতিমান কর ত্রহ্মবাক্য রক্ষা, 

মহাত্বন হে রাজন অহ মেব ব্রাহ্ধণ। 

জন। অপূর্ব সঙ্গীত, 
তপোবল অলৌকিক তবে। 

 মোহিল আমার মন, 

হিংসা শূন্য হইল হৃদয়, 
ভুলিলাম নাগ হিংসা । 

স্বরূপ বচনে কহ তাপস কুমার, 

কোন্ মহাত্মন তুমি» 

কোন্ লোকে বনতি তোমার, 
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লভিলাম শিক্ষা সমুচিত। 

শুন্ গুন খধষিগণ, 

শুন শুন সভাঁজন, 

শুন শুন প্রিলোক, 

প্রাণ পাউক ভয়ার্ত তক্ষক; 

নির্ভয়ে বাস্থুকী থাক রসাতলপুরেঃ 

রক্ষা হউক নাগকুলঃ 

কর ভঙ্গ সর্প যজ্ঞ; 
পুরুষ তাপন বাগ, 

বিধি বাণী থাকুক অটল। 

(সহসা সভার চতুর্দিকে মহ! 
কোলাহল ও শুন্য হইতে 

পুষ্পৃবৃষ্টি) 
ব্রহ্মার প্রবেশ 

সসন্ত্রমে সকলৈর গাত্রোখান পূর্বক 
ব্রক্মাকে যথোচিত গ্রণতি। 

ব্রক্মা। জয় রাজ! জন্মেজয়ঃ 

অতুল যজ্ঞ ভবে তব। 

দান তব অপার সংসারে । 

ধন্য আস্তীক জরৎকারু সত, 

''নাগবংশ রাখিলে সুজন! 

জন। ধন্য বিধি অপার করুণ] ! 
পূর্ণ কাম আমি 5 

সর্প বজ্র পরিপূর্ণ মম। 
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ব্রহ্মা । পুর্ণ কাঁম তুমি জন্মেজয়, 
নরলোকে অদ্বিতীয় নরেশ্বর তুমি। 

গাঁও মুক্তকঞ্ঠে'সভাস্, 

জয় রাজা জন্মেজয়ের জয়, 

জয় আত্তীকের জয়। 

নকলে । জয় রাজ! জন্মেজয়ের জয়, . 

_ জয় আস্তীকের জয়। 

যবনিক। পতন । 
_ সন্পুর্ণম্। 








